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 ,ןאמםארג קיתיא סאװ ׳עיצאקאװ רעד טימ ןביוהעגנא ךיז טאה ץלא
 טנאקאב ׳עמריפ־טיעטסע־לעיר רעד ןוא ןלעטאה טייק רעד ןופ רעריפנא־טפיוה
 גערב־םי ןפיוא טכארבראפ טאה ׳ךאמסארג ןוא ןאמםארג״ ןעמאנ ןרעטנ־א
 טאה עמריפ יד סאװ /׳ןדע־ןג־רעטניװ״ ןקיטכערפ ןײז ןיא ,עדיראלפ ןיא

 .ץיזאב ריא ןיא ןעמונעגרעביא טאהעג סאװראנ לאמסנעד

 ןראװעג טיובעג ןוא טרינאלפ הליחתכל זיא ךדע־ןג־רעטגיװ״ רעד
 .עדאנארג ןיא ןפילאק עשינאקירפא יד ןופ ״ארבמאהלא״ רעד ןופ לעדאמ ןפיוא
 רעלופ״ ןיא ןטלאהרעד ןוא עדאנארג ןיא ץאלאפ םעד ךאנ טריפאק יונעג
 ־ןראדאםאבמא״ רעד ןעװעג ךיוא זיא ,סוסקול ןשילאטנעירא ןופ טײקיטכערפ
 ,ןטנװא־אלאג ןראװעג ןטלאהעג ךאװ א לאמ ײװצ ןענעז לאז םעד ןיא /׳לאז
 ־רעטניװ״ ןיא עיצקארטא עםיורג יד ןעװעג ןענעז סאװ ,״םיטראפ־לײטקאק״

 /׳ןדע־ןג

 רעשינאקירפא רעד ואװ ׳ןיכאדלאב םעד רעטנוא ׳עשיג עםיורג יד
 ןעװעג טציא זיא ׳ןראדאםאבמא יד ןארט ןײז ןופ ןעמױנעגפיוא טאה ףילאק
 ןליטש ןיא טקוטעג ,״ןדע־ןג״ ןופ ראב רעשיטסאטנאפ רעד ראפ ץאלפ דעד
 דעד ןיא .סגטאש עטכידעג טזאלעגרעביא טאה סאװ ׳טכיל ןקיזאר־ךעליולב
 ־עג זיא ,ןסעזעג ןענעז ןראטםינימ ענײז ןוא ריזיװ רעד ואװ ׳עשינ רעטײװצ
 טכידעג 'ןשיט עטקעדעג־םײװ יד ןסײהעג ןבאה סע יװ ׳טעפוב רעד ןעװ
 ־אק ןשיםור טימ ךעלרעטלומ :ןםײבוצ עקידנצײר־טיטעפא טימ עטלעטשאב
 ׳רעבעל רעגרובסארטש טימ סנקעב־לאטשירק ׳זייא ןיא ןריורפעגנייא ׳ראיװ
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 ׳ןשיילפ ׳ןסיוטש עשירטעמיס ןיא עטגײלעגסיוא ׳ןזעק ׳ןדימאריפ ןיא טמערופעג
 ־אשז עםײװ ןיא טײלראב־ןטרעפסקע ואװ <ראב רעד ןופ .ןטאלאס ׳ןטאניראמ
 פרענידאב־טעפוב ואװ ,טעפוב םעד ןופ ןוא ׳סלײטקאק יד טשימעג ןבאה ןטעק
 ןצאט ףיוא טגײלעגםיוא ןבאה רעכעטראפ עסײװ ןוא ןצימ עםײװ עכיוה ןיא
 ףיוא טסעג יד טריװרעס ןעמראפינוא־אלאג ןיא סרענלעק ןבאה ׳םגםײבוצ יד
 טנעװ יד םורא ןפראװעצ ןעװעג ןענעז סאװ ,ןשיט ערעםערג ןוא ענײלק יד

 .לאז ןםיורג ןופ
 טאה םאװ ׳טעקראפ ןטריראקעד־ןקסעבאדא ןײז טימ ,לאז רעצנאג רעד

 םערבאלעדנאק ענעלאטשירק עקיצילב יד ןגעקטנא לגיפש א יװ טצנאלגעגפא
 ־זעשזד עטמיראב יד .ץנאט ראפ ןראװעג ןבעגעגקעװא זיא ,טיפום ןכיוה ןיא
 רענײא ןיא ןטלאהאב ןעװעג זיא ,ןטנװא־אלאג יד ראפ טרישזאגנא ׳עילעפאק
 ןסקיװעג עשיפארט רעטניה טםעג יד ןופ טלעטשראפ ,סעשיג עפיט יד ןופ
 טלאזעג טאה םאװ ,טכיל לובמ א ןיא ןדאבעג ךיז טאה לאז רעד .ןעמולב ןוא

 רעדײלק־לעדאמ יד יװ ,ןרוזירפ יד ןוא םעטלאקעד יד יוזא טינ ןטכײלאב
 ..ןעמאד יד ןופ גנוריצ עכײר םאד ,רקיע רעד ,ןוא עדאמ רעטצעל רעד ןופ
 ־עדאמ יד ואװ ,גנולעטשסיוא־לעדאמ א ראפ טנידעג ךיוא טאה לאז־ץנאט רעד
 ־ןג־רעטניװ״ םעד ןופ סעיאפ יד ןיא ןטפעשעג־רילעװאױ ןוא ןעניזאגאמ
 ,רעדײלק ןיא ןעגאםאפ ןוא םעדאמ עטצעל ערעײז טרירטסנאמעד ןבאה ״ןדע
 ־נעט יד ןשיװצ טשימעגסיוא ,ךעלדײמ־לעדאמ .גנוריצ ןוא ןעלטנאמ־רעטופ
 ׳רעדײלק עטםרעײט יד ןיא ״סעיצאערק״ עטםײנ יד ןגארטעג ןבאה ,סרעצ

 ,םעמעדאיד ןופ ןרעטםומ־גנוריצ ,גראװרעטופ ןטםנטלעז םעד ןופ ןעלטנאמ
 ־ןײטש עטםכײר יד ןיא ןעגניר ןוא ןטעלסארב ,רעדנעבזדלאה ,סעקליפש־טםורב

 טםעג יד טימ טשימעגםיוא יוזא ךיז ןבאה ךעלדײמ־לעדאמ יד .ןעגנוםאפנײא
 .רעװ זיא םע רעװ ,ןסיװ טנאקעג טינ טאה ןעמ זא ,לעטאה ןופ

 ־ניװ״ םעד ןיא עיצקארטא עםיורג יד ןעװעג ןענײז סיטראפ־לײטקאק יד
 עײנ ,עטנאקאב ,טגײרפ ,זײװנפורג ןיהא ןעמוקעג זיא ןעמ .ךדע־ןג־רעט
 ןענעז םאװ ,ןפורג ,טסעג יד ןשיװצ ןםאלשעג ךיז ןבאה סאװ ,ןטפאשטגײרפ
 .,שטיב־ימאימ ןופ ,דואוױלאה ןופ ,ןלעטאה ערעדנא ןופ ,ןםיורד ןופ ןעמוקעג
 ןבאה ״ןדע־ןג־רעטגיװ״ םעד ןיא סיטראפ־לײטקאק יד .שטיב םלאפ ןופ
 ןיא סעדאמ יד ראנ טינ ןעז טנאקעג טראד טאה ןעמ לײװ ׳ןרעה טזאלעג ךיז
 טסעג יד ןופ ײם ,ןעיורפ עטםגעש יד ,רקיע רעד ,ראנ ,רעדײלק ןוא גנוריצ
 ןעז וצ ןעמוקעגנעמאזוצ עלא ךיז ןענײז םאװ ,ןסיורד ןופ ײס ,לעטאה ןיא

 .םוםקול ןוא טײקכײר רעײז ןיא ךיז ןזײװ וצ ןוא
 טגעלפ ,ןדע־ןג־רעטניװ םעד ןופ סאבעלאב רעד ,ןײלא ןאמםארג קיזײא
 ׳ןיראטערקעם ןײז ,ןעזאר טימ ,לקניװ א ןיא ןטלאהאבםיוא טראד ןציז
 ערעכעה יד ,טנײרפ עמיטניא ראפ א ץוחא ,טנעקעג טינ טראד םיא טאה רענײק
 ןלאז ײז ,טגאזעגנא ײז טאה ןעמ סאװ ,סרענידאב לײט א ןוא עטלעטשעגנא
 רעד ׳זיא אטיגגאקניא ןײז .ורוצ ןזאל םיא ןוא טײקטאװירפ ןייז ןעװענאש
 .,עשינ רעד ןיא לקניװ ןײז ןופ .טסעג יד ןופ ןראװעג טיהעגסיוא גנערטש ,רקיע
 ־ראפ א ״רעקידנגײװש א ,רע טאה ,גנאל־ןהעש ןציזפא טנאקעג טאה רע ואװ
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 עקידנצנאט יד ,םורא גנוגעװאב רעקידעבעל רעד וצ טקוקעגוצ ךיז ,רעטכארטי
 קידנציז ׳עזאר .ןטײקגײש עטצופעג ןוא עטדײלקעג־ךײר יד ,ךעלראפ
 רעטניה ןעמעלא ןופ טלעטשראפ בלאה ,לשיט םײב םיא ןגעקטנא ליטש
 סאװ :רעדנואװ טימ ךיז ןגערפ וצ טרעהעגפיוא טינ ,דימית יװ ,טאה ,םנירג
 יוזא ,טכארטראפ ףיט יוזא קידנעטש זיא סאבעלאב רעד סאװ ,ןײז םע ןאק

 זןעקינאדעג ענײז ןיא ןוטראפ
 ןופ ,קיזומ רעקישיור רעד ןופ ,ןעקנירט ןופ■ טמיראװעצ לענש ,טסעג יד
 דלאב ןבאה ,ץנאט ןופ ײרדעג ןיא ךיז־ןראש ןוא ךיז־ןגיװ םענעגײא רעייזי
 רעײז ןבײהעג ןוא טנאזומא רעײז ןעזעגםיוא ײז טאה םאװ ,םעפע ןענופעג
 ןײז סאװ ,ןאמלטגעשזד רערעטלע ןא רענײא ןעװעג זיא סאד .טײקיטסול
 טזומעג ךיז טאה ײז ןופ רעגײא יװ ךעלראפ־ץנאט ליפ יד ןשיװצ ךיזךשימםױא
 טקנופ־רעטנעצ רעד ןראװעג דלאב זיא רעטלא רעד .ןגיויא יד ןיא ןפראװ
 טלעטשעגנא ךיז ןבאה ןקילב םנעמעלא םאװ ,לאז־ןראדאםאבמא םעד ןיא.
 ־ראטש א טימ ראנ ,ביוט א יװ ,יורג ןעװעג זיא ןאמלטנעשזד רעד .םיא ףיוא.
 ־עג ןוא ןקאנ ןײז ףיוא טכידעג ןלאפעג זיא עכלעװ ראה ענירפושט רעק
 ־ערב עטכידעג יד יװ ,סעצנאװ יד ךיוא .ןרעטש ןכיזה ןײז רעביא ךיז טקאל

 טריפעגפיוא ךיז רע טאה ךאד ןוא .ײנש יװ סײװ םיא ײב ןעװעג ןענײז ,ןעמ
 ץיא ןײק טזאלעגכרודא טינ טאה רע .שטנעמ רעגנױ א ןעװעג טלאװ רע יװ

 ־טיא טימ .עפורג ןײז ןיא עמאד ענײש ןײא ץיק טזאלעגסיוא טינ ,ץנאט
 ,סאדנאר ,ץנעט עטריצילפמאק ערעװש — סאד ןוא ,טצנאטעג רע טאה רעכעל

 ־פיוא טאה קיזומ יד ןעװ ןוא ,ןצנאט ןײא ןיא ןטלאהעג טאה רע .סעקלאפ
 רע ״ !ךאנ !ךאנ״ :ןפורעג ןוא טנעה יד טימ טשטאפעג רע טאה ,טרעהעג
 לאז ןיא טסעג יד .רעקיזומ יד טעשטומראפ ,ןעמאד יד טרעטאמיראפ טאה.
 ײז ןוא ,ןקז ןכעלגעװאב־גנױ ,ןטײשעג םעד ןופ טאהעג האנה םיורג ןבאה
 רעד .ןפורסיוא־אװארב ןוא ןרידאלפא רעײז טימ טומ ןבעגעגזצ םיא ןבאה
 שיורעג םעד רעטנוא ,טאה ,רעקידנלארטש א ,םינפ לופי טיור א טימ ,רעטלא.
 ־ארב רעשלגנײ טימ ןוא ןירענטראפ עײג א טפאכעג ,ןטנעמסידאלפא יד ןופ
 ןצנאט סאד .ןעק רע סאװ רעטײװ ןזיװעג טײקנילפ רעשלגנײ ןוא אדאװ
 רעקיזומ יד קידנרעדאפפיוא ,םלוע רעצנאג רעד ןוא ,טלעטשעגפא ךיז טאה
 ,ןירעצנעטטימ ןײז טימ ןטלא םעד טלגנירעגמורא טאה ,רעטײװ ןליפש וצ
 ,טאה רעטלא רעד ןוא — ,לאז ןטימ ןיא לראפ עקידנצנאט עקיצנײא סאד
 ־לײטקאק רעד ןופ ״רארופ״ רעד ץיז וצ טאהעג האנה קראטש ,קיטנעק

 .יטראפ
 ־אד עלא םיוא־טרעטאמ רע ןוא ,קיצכא רעביא זיא רע ,טגאז ןעמ —

 .סאבעלאב ןטכארטראפ ,ןקידנגײװש ריא וצ עזאר ןא ךיז טפור — ,ןעמ
 .פא ץרוק ןאמםארג טרעפטנע — אי —

 וטםנרעל סאװראפ .ןאמםארג רעטסימ ,ןײגנא ריד ףראדאב סאד —
 ? ןצנאט םיוא טינ ךיד

 ?דיא —
 ,ןלעטאה ,ןטראזער־רעטניװ טיובעג וטםאה ןבעל ץנאג א !וד ,וד ,אי —
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 ןיילא ןוא ,ערעדנא ןליױוראפ וצ ףיוא רעצעלפ־גנולײװראפ ׳םרעטאעט־אניק
 .ןײגליואװ לאמא ךיז ןזאל וצ טנרעלעגםיוא טינ לאמנײק ךיד וטםאה

 ןקידנעעז־טינ א טימ טקוקעגגא יז ,פאק םעד ןביוהעגפיוא טאה ןאמסארג
 .טגאזעג טשינראג ןוא קילב

 רעד ןא ךיז טפור — ,ןאמםארג רעטסימ ,ןאמ ןטלא פעד טעז ריא —
 ,שיט סנאמםארג ןעגנאגעגײבראפ זיא רע יװ ,דראנאעל ,רענלעקרעבײא

 .ןופרעד ראג ןםיװ טינ ןוא עגר א םאװ טיוט ןלאפקעװא ןאק רע
 .ןקארשרעד ןאמםארג טגערפ — ? סאװראפ —

 טרעװראפ םיא ןבאה םיריוטקאד יד .קורדטולב ןכיוה א טאה רע —
 .פא םיא טלעטש ןעמ יװ טינ סײװ ךיא .םנײז ךיז טוט רע ראנ ,ןצנאט םאד

 טנראװעג ךיוא םיא טאה שטיװאקראמ .רד זא ,ךיז טנאמרעד ןאמםארג
 ןסײהעג ןוא ,ליפוצ טרימזאפם םאװ ,ץראה ןײז ןגעװ ,קורד־טולב ןײז ןגעװ

 .קיטביזראפ ןײז

 — ,״ןופרעד ראג ןםיװ טינ ןוא עגר א םאװ טיומ ןלאפקעװא ןאק רע״
 ״רימ טימ ךיוא ןפערט ךאד ןאק סאד ,טאג״—ךיז ראפ טגאזעגרעביא רע טאה

 .ךיז ןיא ןוטראפ רעפיט ךיז טאה רע ןוא —

 .עזאר טגערפ — י סענזיב ןופ ? טרעלקראפ יוזא ךיז וטםאה םאװ —
 .ליטש ןוא ץרוק פא רע טרעפטנע — ,םענזיב ןופ טינ רעלק ךיא —
 ׳טײצ עצנאג יד ?ןײז ןעד סע ןאק שרעדנא םאװ ?םענזיב ןופ טיני —
 ןײק ןעזעג טינ באה ךיא .טכארטראפ יוזא ץלא וטםציז ,אד ןענעז רימ םאװ
 ןפיש יד יװ ,טהגאדראפ ןוא טגראזראפ ץלא .םיגפ ןײד ףיוא ענימ עקיאח

 ? טראפ וטסרעלק םאװ ןוא •ןעגנאגעגרעטנוא עלא ריד ןטלאװ

 — ?ןביוהעגנא ץלא םאד ךיז טאה יוזא יװ העלק ךיא ...רעלק ךיא —
 .לכײמש םענעריולראפ א טימ ןאמםארג טגאז

 ? ןביוהעגנא ךיז ,וטםנײמ סאװ —
 רעטניװ״ רעד ,סרעטאעט יד ,ןלעטאה יד — ,ץלא םאד ,ןײמ ךיא —
 םעד טימ קיטראפ טינ ךאג ןיב ךיא ןוא ...םיא ןופ ןא ךיז טבײה ץלא .״ןדע־ןג

 .ןיקםלאװאק
 ? דע זיא רעװ ? יקסלאװאק —

 לםיב א ,רע טגערפ — ? יקםלאװאק טגאזעג באה ךיא ? יקסלאװאק —
 .טרעדנואװראפ ךאד ןוא ,ןקארשרעד יװ יוזא ,טרעדורעצ

 ?רע זיא רעװ .יקםלאװאק ןעמאנ א טנאמרעד טסאה ,אי —
 ? רעװ —

 .טנאמרעד טסאה וד סאװ ,יקםלאװאק רעד —
 ־םיורא ךיז טאה םאוז ,ןעמאנ א טאלג .זיא רע רעװ ,טינ םײװ ךיא —

 .ןעמאנ םעד טנאמרעד באה ךיא זא ,טינ ביולג ךיא .רימ ײב טפאכעג
 .טגאמדעד םיא טםאה ,אי —

 .זיא קאילאפ רעד רעװ ,טינ םײװ ךיא .טגאמרעד טינ באה ךיא —
 ,ךיד טעב ךיא .פאק א. ןעײרד וצ ףיוא דימ רעה ןוא ,םעד ןא סעגראפ
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 ןוא ןאמםארג טגאז — ׳טראד ןיוש טריװרעס ןעמ .לאז־סע ןיא ןייג רימאל
 .ףיוא ךיז טלעטש

 .פאק םעגעגגאהעגפארא ןא טימ ןעגנאגעגבאג םיא זיא עזאר

* 
** 

 ןופ גנוליפרעד יד ןעװעג זיא ״ןדע־ןג־רעטנױו״ םעד ןופ ץיזאב רעד
 טאהעג טאה ״ןאמםארג ןוא ןאמםארג״ עמריפ יד םאװ ,עיציבמא רעםיורג א
 רעדײא עיציבמא עכעלנעזרעפ א ןעװעג רעביג זיא םע .טײצ עםיװעג א
 ־יפ עםיורג ןײק ףיוא טבירעג טינ ךיז טאה עמריפ יד .עכעלטפעשעג א
 רעד ,עמריפ רעד ןופ ףעש רעד .עיצקאזנארט רעד ןופ ןסגיװעג עלעיצנאנ
 ןעמ •ןתמו־אשמ םעד ןגעק ןעװעג זיא ,ןאמסארג קיזײא ,ףתוש רערעטלע
 ,ןוז ןײז ןופ ןראװעג טריפעגםיוא ןצנאגניא זיא טפעשעג םאד זא ,ןגאז ןאק
 ןופ םעיצקאזנארט סאװ ,רערושזערט ןוא טנעדיזערפ־עציװ ׳ןאמםארג ראזאל
 .ןםיװ וליפא רעדא ,המכסה סרעטאפ םעד ןא ,םיא וצ טרעהעג ןבאה ןימ םעד
 עיצקאפםיטאם א ,רעטאפ םעד ראפ רינעװאוס א יװ טנײמעג ןעװעג זיא סע
 עמריפ רעד ןופ ףעש רעד םאװ ,גנוקידײלאב א ,טײקכעלמענעגנאמוא ןא ראפ
 בולק רעד״ ןעמאנ ןרעטנוא ,זיא רע ןעװ ,ץאלאפ םעד ןיא ןעגאטשעגסיוא זיא
 ־ײלקרעביא רעשיבאנס רעגנערטש קיז טימ ןעװעג טנאקאב ,״טרעדנוה ןופ

 ־אטםירא עלאנאיצאנרעטניא ןוא ןרענאילימ ראפ זיוה־בולק א יװ טײקשירעב
 .ןטםירוטנאװא־ןטארק

 ,עיגרענע רעצנאג רעד טימ .םנײז טכײרגרעד טאה ןאמסארג דאזאל
 .טקעיארפ ןײז ןכעלקריװראפ ןעמונעג רע טאה ,םיא ןופ טצארפשעג טאה םאװ
 ,ץאלפ ןסיורג ןצנאג םעד טרילעדאמרעביא רע טאה טײצ םישדח םקעז ןיא
 רעדעװטעי ןעמענוצפיוא ףיוא טרא ןקידײל רעדא לקניװ ןכעלטיא טצונעגסיוא

 טאה ,טםעג טרעדנוה ןופ טרא ןפיוא .ןלאצ וצ תלוכיב דאנ זיא סאװ ,ןשטנעמ
 ןאלפ רערעטײװ רעד ןוא ,טרעדגוה ףניפ ןעמענפיוא טציא טנאקעג ץאלפ רעד
 עקידתובחר־וצ יד ןופ לײט דערעםערג רעד .טםעג טנזיוט ראפ — ןעװעג זיא

 ןפראװעצ ,לאצ א ןא ןראודוב יד ,םעשינ ,ןראדיראק ,ןלוביטםעװ ,םעיאפ
 ־דעביא ןענײז ׳רעזײה־לעטאה ערענעלק מא ערעסערג יד ןיא םוטעמוא
 ראפ ןעניזאגאמ ןיא ,ןרעמיצ־דאב ןיא ,ןרעמיצ־ףאלש ןיא ןראװעג טרילעדאמ
 ,ןאלאם־טײקנײש א ןיא ,ןעמופרעפ ,ןעמולב ,גנוריצ ,ךיש ,רעדײלק־עדאמ
 ,ץלא .ץנאגעלע רעטםקיטכערפ רעד ןופ ראב א ,זיוה־עפאק א ,ןאראטסער א
 רעזיולב רעד ראפ ,תובחר ןופ םוסקול םעד ראפ ראנ טנידעג רעירפ טאה םאװ
 רעראטיליטוא ןא םעפע ןעגיד טזומעג טציא טאה ,גאטלױאװ ןופ ערעפסאמטא
 ־טרעג יד ךיוא יוזא ןוא .םוסקול ןקיםעמ ןופ ײרפ ראג טינ וליפא ןעװ ,עיצקנופ
 ־עגםיוא ןוא טריקראמסיוא זיא ץלא .ןעײלא יד ,ןענײםאב־םיװש יד ,רענ
 ־עג טיג טאה סע סאװ .ןכעלכיורבעג ןוא ןכעלצינ םעד ראפ ןראװעג טנכער
 ןראװעג טמארעגפא ,ןטינשעגםיוא ,טקאהעגםיוא זיא ,ןצוג ןײק ןעגנערב טנאק
 ןיא סעיאפ ,ןענאלאס עװיטאטנעזערפער יד קידגזאלרעביא .זארגדליװ יװ
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 ןופ עמאנער ןלענאיצידארט םעד ןטלאהוצנא ידכ ׳רעטקאראכ ןלעניגירא רעייז
 טקיניירעגםיוא רעבא רע טאה /׳ארבמאהלא// רענאקירעמא ןא יװ ץאלפ םעד
 ־םנאםענער ןיא לבעמ ןשינאפש ןופ סעיצאטימיא עטכעלש יד ןלאז־סע יד ןופ
 ־אפש ןיא ןצאלאפ יד ראפ טריצירבאפ טאה ןיושראפ רעםיװעג א סאװ ׳ליטם
 טאה רע .טיובעגפיוא ךיז ןבאה ןטאנגאמ רענאקירעמא סאװ ׳ליטם ןשינ
 ־קניא״ עמעװקאבמוא יד ׳ןשיט עקיליורג ענעגאלשאב־ןזײא יד ןעמונעגםיורא
 ןופ חיר רערעװש רעד ײז ןופ טליפעג ךיז טאה םע םאװ ,ןלזטש־״עיציזיװ
 ,לבעמ עזעיצנעטערפ סאד טקיטײזאב טאה רע .םירעװצלאה ןוא ענכורפ
 יד ןבעגעג ײז ןוא טכיל ןוא טפול ןופ ןרעמיצפאלש יד טביורעג טאה םאװ
 םעד טימ ןטיבראפ ײז ןוא ,ןרעמאק־רעטאמ ןופ הארמ עקידהרוחש־הרמ
 טאה ,לבעמ ןשיפראד־לאינאלאק םענעטלאהעג־ןדײשאב ,ןקיטכיל ןקיטביצ
 רעטצנעפ יד ןעגנאהאב ,רילאפש ןטרילאק־לעה טימ טנעװ יד טפעלקעגםיוא
 יד טכארבעגגײרא ןוא ,ןוז יד טזאלעגכרודא ןבאה םאװ ,ןעגנאהראפ טימ
 םטיװם ראפ א זיולב .זיוה ןטלאק םעד ןיא םײה רעמעראװ א ןופ ערעפםאמטא
 וצ רעטקאראכ ןלעניגירא רעײז ןיא ,טגאזעג יװ ,טזאלעגרעביא רע טאה
 ־לא״ יד ךאד םע זיא ,ןעמעלא ךאנ .ץאלפ ןופ עמאנער םעד ןריטנעזערפער

 .טלעג ראפרעד ןלאצ ןשטנעמ ןוא — ? יוזא טינ ,״ארבמאה
 םעד ףיוא טגכערעגםיוא .ןראװעג טלעטשעגנײא זיא לאנאסרעפ רעײנ א
 ־אב יד טנאה רעטײרב א טימ ןעגיולאב וצ ןסײװ םאװ ,טסעג סאלק םעײנ
 וצ גנומענרעטנוא רעד ןיא ןראװעג ןגיוצעגנײרא לאנאםרעפ רעד זיא ,גנוניד
 ־וק ,ןטסישזאסאמ ,רערינטרעג .קשח רעמ ןוא עיגרענע רעמ טימ ןטעברא
 רעשאװסעפעג ןטצעל םוצ זיב ,ךעלגנײ־קיש ,םרעגערט־שזאגאב ,םרעכ
 ףניפ עטשרע יד ןעמענוצפיוא ךיז קידנטײרג ,סײלפ טימ טעבראעג עלא ןבאה
 טרילבעמםיוא ןוא טרילעדאמרעביא ,לעטאה םעײנ םעד ןיא טסעג טרעדנוה
 ־רעטניװ״ ןעמאנ ןצלאטש םעד ןגארטעג טציא טאה סאװ ,ןענעקרעד וצ טינ
 קיצרעפ־קיםײרד ןלאצאב וצ ןעװעג תלוכיב זיא םאװ ,רעכעלטיא .״ןדע־ןג
 וצ ןעװעג קיליװ זיא ןוא רעמיצ־דאב א טימ טעב א ראפ טכאנ א רעלאט
 רעײז ,רענעשטנואװעג א ןעװעג זיא ,טפאשרעניד יד ךעלטײרב ןעניולאב

 .טסאג רעטגײלעגנא
 .םיואראפ םישדח סקעז ראפ סעיצאװרעזער ןבאה רימ ,ראנרעװאג —
 קידײרפ טזאלעג ןוז רעד טאה — ,הנידמ עכײר ןוא עסיורג א זיא עקירעמא

 .טנפעעג ךיז טאה ״ןדע־ןג־רעטניװ״ רעד ןעװ ,רעטאפ ןײז ןםיװ
 לוק םאד ךיוא .לוק ןײז טרעהעג ,ןוז ןפיוא טקוקעג טאה רעטאפ רעד
 ןסאגעגרעביא ןעזעג ךיז טאה רע .לוק םענעגײא ןײז ןא טנאמרעד םיא טאה
 לײװ ראפרעד רשפא .ןעװעג דמערפ ןוז רעד םיא זיא ךאד .ןוז ןײז ןיא.

 .ןעװעג דמערפ ןײלא ךיז זיא רע

 זןזז םענעגײא ןײז ףיוא קיטכיזרעפײא ןעװעג ןאמסארג קיתיא זיא
 םע םאװ ךיז טמענ רע םאװ ,ןוז םעד ןעװעג אנקמ רע טאה טםואװאבמוא
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 רע םאוו ,םעד וצ טײג ןוא ,טײקכעלדנעטשראפבלעז אזא טימ םיא טמוק
 טםיוטש סאװ ,םלופמיא ןמםקינײװעניא ןכעלריטאנ א טימ ׳ראפ ךיז טמעג

 ײא ןעגנירפשוצרעבירא טאה ,קיזײא ,רע .ןעגנורעטש ץיק ףיוא ןא טינ ךיז
 רע םעראװ .ױנש רועב תועינמ ןעמוקוצײב ,געװ ןיא ןעגגולכיורטש רעב
 ,עיצגאטם רעטשרע רעד וצ ןעמוקעגגא זיא רע ןענאװ זיב ,רעטאפ רעד ,ץילא
 ןוא םנגיובנלע עקיציפש ענײז ןריפרעדנאנאפ טראד ןופ ןענאק לאז רע םאוז

 ענכוסמ עצראװש ןײגכרודא רעירפ טזומעג רע טאה ,געװ א ךיז ןסײרכרודא
 ־ילפש ליפ .בײל ןײז ןסידעצ ןבאה רענרעד ןוא םרעכאטש ואװ ,רעדלעװ
 םוצ זיב ךאנ טקיטולב םאװ ,שײלפ ןײז ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענײז סרעט
 רעד .קיטײװ םעד רע טליפ ןטלעז רעײז ראנ ,אי ,טקיטולב .גאט ןקיטעיה
 זיא סאװ — ,ליצ םוצ ןעגנולכיורטש ךרוד ןגארטעג םיא טאה םאװ ,טעפמיא
 ךיז רע טאה םעד ןופ י םיא וצ ןעמוק רע לאז יוזא יװ ןוא ליצ רעד ןעװעג
 םיא טאה טעפמיא רעטסקינײװעניא רעד — ,ןבעגעגפא טינ ןובשחו־ןיד ןײק
 ־רעד ,ןטנעמאמ עקיאור ןיא ,לאמא ,לאמא ראנ .ץלא ןיא ןסעגראפ טבאמעג
 ־דאפ רע ןוא ,דנואװ רעטלא ןא ןופ יוז קיטײװ א ,קיטײװ םעד רע טליפ
 ןכײרגרעד רע טעװ דלאב ,דלאב טא זא ,שינעדײרנײא רעד טימ םיא טליטש
 תולװע עלא ,ןכײלגסיוא ןשינעמירק עלא רע טעװ לאמסנעד ןוא ,ליצ םעד
 ןפאכוצפא ףיוא עיצנאטס א ,לעטשפא ןא ,ץאלפ־ורפא ןימ אזא .ןכאמטכער
 ןײז טימ זיא סאװ ,ץאלאפ־ארבמאהלא םעד ןיא ןענופעג רע טאה םעטא םעד

 .ןשטנעמ עטושפ ראפ ״ןדע־ןג־רעטניװ״ א ןראװעג חוכ סנוז
 ןקידובכב םענעעזעגנא ץיז טימ ןוא ןעגגוכײרגרעד עםיורג ענײז טימ
 ,טפעשעג ןופ טלעװ רעד ןיא ןענואװעג ןבאה רע ןוא עמריפ ןײז סאװ ,ןעמאנ
 ־ײא ןײז ןופ קעװא טײװ ןענעז סאװ ,ךעלקינײא ןוא ןוז א טימ טלגנירעגמורא
 רע ןכלעװ ןופ ,בצמ ןכעלטפאשלעזעג ןכיוה א טכײרגרעד ןוא הביבם רענעג
 ןא ןעװעג ןאמסארג קיחיא רעטלא רעד זיא ,טמולחעג טינ לאמנײק טאה

 ,ביױו ץיז טגיז ,ןליפ ןביוהעגנא רע טאה טנלע םעד .ןאמ רעטלא רעטנלע
 עכלעװ ,עקיצנײא יד ןוא ,טאהעג ביל טאה רע םאװ ,שטנעמ רעקיצנײא רעד
 ־פא קירוצ ראי א טימ םיא זיא ,םיא ןיא בײל םעד ןעמיוצ טנאקעג טאה
 יורפ א ,בײװ ןײז ךאנ ןבילבעג םיא זיא שטנעמ רעטנעאנ רעײז א .ןבראטשעג
 ,ריא וצ ןדנובעגוצ ךיז טליפ רע םאװ ,עדמערפ־דליװ א ״דחפשמ ןײז ןופ טינ
 ץיז זיא םאד .םיא ןופ ןעמענקעװא טינ יז ןאק ןצנאגגיא טנלע ןײז ראנ

 .גרעבנזאר עזאר ,ןיראטערקעם
 ,טפאשיבורק־החפשמ רעדנא ץיק ןופ טסואװעג טינ לאמנײק טאה יז
 ץא ןאמסארג״ עמריפ יד ראג יוז טנײרפ רעדגא ןײק ,עביל רעדנא ץיק ןופ

 .ןאמסארג קיזײא ,סאבעלאב ריא ןיא טרעפרעקראפ זיא סאװ ,ךאמסארג
 ראג א ןעװעג ךאנ זיא יז ןעװ ,עמריפ רעד וצ ןעמוקעגנא זיא עזאר
 ןעװעג זיא ןאמםארג קיץיא .גנױ ןעװעג ךיוא ךאנ זיא עמריפ יד •לדײמ גגױ
 ןטײרפשםיוא ןביזהעגגא טשרע טאה רע .תוחוכ ענײז ןופ ילבפיוא םעד ןיא
 ראנ ךיז טאה םע סאװ ,ץלא ײז ןיא ןעמעננײרא ןוא סמערא עקיטכעמ ענײז
 ־טאטש עכיוה א ,ןראי רעקיםײרד עטצעל ענײז ןיא ןעװעג זיא רע .טזאלעג
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 ןבעגעגפא טינ ילא&נייק׳ ךיז טאה רע שטאכ ׳קיטכעמ שיטעלטא ,רוגיפ עבעל
 ןופ טגעלפ רע־םאװ ׳ףלאג םעד ןענעכער וצ .טינ ביוא ,טראפם ץיק טימ.
 ןײזייב רעדא ׳ײװצ רעדא עיטדאפ יא יור־שיראטאמא ןליפש טײצ־וצ־טײצ
 .ןגינעגראפ סיוא יװ ןאסאפ סיוא רעמ ליפש־לאבזײב ןלענאיםעפארפ א ײב
 ןפיוא םיא ײב ןביוהעג ךיז ,ןעלדאנ יװ ,ןבאה ראה עצראװש עטכידעג יד
 עטעפ ךרוד גנונעדדא ןיא ײז ןטלאה וצ טימעג טינ ךיז טאה רע לפיװ ׳פאק
 ןשטנעמ א טימ טדערעג טאה דע ןעװ .ךעלטשרעב עפײטש ןוא סעדאמאפ
 ןײז טימ ,ןײלא רוגיפ ץיז טימ ןיוש טרינימאד םיא רע טאה ,טפעשעג ןגעװ
 רעפיט ןײז טימ ,סמערא עקיטכעמ ענייז טימ ,ןטסאקטםורב ןטײרב ,ןקראטש
 ןפורעג םיא ןעמ טאה ענעגײא ענײז ןשיװצ .םיטש רעקידעגנילק־לאטעמ
 ־עג טאה רע םאװ ,קורדגײא רעד ןעװעג עקאט זיא יוזא ןוא — ,״רעב רעד״
 טיג ,ךיז טכאד ,ןגעלעג ענײז טײקרעװש יד זיא ךאד — ,ןעמעלא ףיוא טכאמ
 ־קיגאװ ץיז ןיא ,טײקיטסײג ץיז ןיא יװ ,רעפרעק ןוױםאמ ץיז ןיא יוזא

 .טימעג םענעדאלעג

 ןעמערא ריא טימ ,עזאר עקיגיוא־ץראװש ׳עקיראה־ץראװש עגײלק יד
 ־אניד ןײז ןופ חוכ םעד רעטנוא ןעמוקעגרעטנורא דלאב זיא ,םינפ םענײלק
 רע ,ץינ .ןעגגולשראפ יז טאה רע ,ןגאז ןאק ןעמ .טײקכעלנעזרעפ רעשימ
 טאה ,גנוטלאה רעטקעראק ןופ ץענערג יד ןטארטעגרעביא טינ לאמנײק טאה
 םעד ראפ ליפעג ץיז ןגעװ שינערעהוצנא םוש ץיק ןבעגעג טינ לאמנײק
 טאה רע םאװ ,בײװ ןײז וצ ןאמ רעײרטעג א ןעװעג זיא רע .לדײמ םענײלק

 ןײז טימ אשמו־עגמ ץיז ןיא זא ,ןגאז טינ ןעמ ןאק ךאד .טאהעג ביל תמאב יז
 ־אה ץיז טימ .ןאמטפעשעג רעטיול ןעװעג קידנעטש רע זיא ןיראטערקעס
 קיץיא טאה ,טײקידעפאל־רעװש רעצנאג ןײז טימ ״טײקשירעב רענטעמ
 טײקנפלאהאבמוא עשידניק ןימ א ,טײקכײװ עםיװעג א טגאמראפ ןאמסארג
 ןעיורפ םאװ ,טײקשירעלאװאק ןופ םעראפ א ןעװעג זיא םע .ןעיתפ וצ עגונב
 ־יא ץיק ,םיא ײב עטנרעלעגםיוא ןײק טיג זיא יז זא ,שוחב טליפרעד ןבאה
 ;הלעמ ענעגײא ןא דאנ ,ןעיורפ עלא ףיוא ןא־טדנעװ רע םאװ ׳ענעמונעגרעב
 רע .םיא ןיא ןטלאהאב זיא עכלעװ ,טײקלדײא רעד ןופ סיתא־טסילפ םאװ

 .ןיראטערקעם יד ןרינימאד וצ טצונעגסיוא דלאב טײקלדײא יד טאה
 דלאב ריא רע טאה ,ןטײקיאעפ עריא ןיא רעכיז ןראװעג זיא רע דאנ יװ
 תודום יד ןיא ןגיוצעגנײרא יז טאה רע .יורטוצ ןטסלופ ץיז ןזיװעגסיורא
 ןעװעג הצע־לואש ריא טימ ךיז ןוא סעיצקאזנארט עכעלטפעשעג עגײז ןופ
 טאה רע ןוא .ןוז םענעגײא ץיז טיורטראפ טינ טאה רע סאװ ,םינינע רעביא
 עלא ןופ יװ ךײלג ,קיטנעהפא יוזא ,טײקגפלאהאבמוא אזא טימ ןוטעג סע

 ןענאק םיא לאז םאװ ,רענייק אטינ זיא ,ךיז םורא טאה רע סאװ ,ןשטנעמ
 ןפראװעג ךיז טאה רע .ןיראטערקעס עײנ ץיז ,יז ראנ יװ ץיז קיפליהאב
 ־קפוסמ ןופ ןעװעג לאמטפא ןענײז םאװ ,ןעמעלבארפ עגײז עלא טימ ריא ףיוא
 רעד יװ ץראה םיורפ א יוזא טינ טניװעג ךאז ץיק .טײקכעלטנרא רעקיד
 .הצע ריא ןוא ףליה ריא קידנכוז ,סיורא ריא טתױו ןאמ רעד םאװ ,יתטוצ

 ךײלג ןזיװעג ריא טאה ןאמםארג קיחיא רעקיטבעמ רעד םאװ ,יורטוצ רעד
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 ןוא ,טכאמעג קינעטרעטנוא יז טאה ,עמריפ רעד ןיא בײהנא.ןטשרע ריא •ןופ
 ןכעלריטאנ ריא ריא ןיא טקעװעג טאה ענײז טײקגפלאהאבמוא עשידניק יד
 יװ קינעטרעטגוא ןראװעג םיא יז זיא יוזא ןוא — ,רעטומ א ןופ טקניטםניא
 ךאנ יז טאה טשרעוצ .דניק קראטש ריא קינעטרעטנוא זיא רעטומ עכאװש א
 ןכעלנעזרעפ ריא ןא טרעמאלקעג ךיז טאה ןוא ןלעטשנגעקטגא ךיז טװאורפעג
 — ,טײקכעלנעזרעפ םנאמםארג ןופ ףושיכ רעד ראנ .םיפא םעד ץוחמ ןבעל
 ,טקנעשעג ריא- טאה רע םאװ ,תונתמ ענײלק יד ,ענײז טײקנזאלעגוצ יד
 ראפ טײקיטכיװ ריא ןגעװ גנוקרעמאב א ,קילב רעקידנענײמ־ליפ א לאמטפא
 יז טאה ץלא םאד ,טײקכעלטיור טימ םינפ ריא ןםאגראפ טאה םאװ ,םיא
 יז רעדײא ןוא ,בלאק א יװ ןדנובעג יז ,טכאמעג רעקינעטרעטגוא לאמא סאװ
 ־טיא ןופ ןטינשעגפא ,טזאלדאפ ןענופעג ךיז יז טאה ,טקוקעגמורא ךיז טאה
 ־עגםיוא ןעגנונעפאה עריא ,טלעװ רעקידנםיורד רעד טימ ןתמו־אשמ ןכעל
 ־אװ א ,טײקידײל א ןראװעג זיא ןבעל ריא .טשיװראפ תומולח עריא ׳ןשאל
 עמריפ יד — ,טלאהניא קיא טימ טליפעגגא דלאב ךיז טאה סאװ ,םואוק

 .ןאמסארג קיזײא ,סאבעלאב ריא ןוא
 ןוא טײקנבעגרעביא ריא טניולאב׳ טוג ,ךיז טײטשראפ ,טאה קימיא
 יז ןעװ ,לעיצנאניפ טגראתאפ ןײז לאז יז זא ,ןעזעג טאה רע ,.טפאשײרטעג
 רע םאװ ,ןסונאב ענײלק טימ בײהנא ןיא — ,רעטלע רעד ףיוא ןעמוק טעװ
 יז ןעװ ,רעטעפש ?ראי ןלעיצנאניפ ןופ םולשפא םײב טקיליװאב ריא טאה
 ,ריא ןא ץיגאב ךיז ןענאק וצ טינ ,םיא ראפ ךאז־זומ א ןראװעג תמאב זיא
 ןעװעג זיא סע .עמריפ רעד ןיא רעטלאה־עיצקא ןא ראפ טכאמעג יז רע טאה
 ־אק טינראג לאז יז זא ,יוזא עמריפ רעד ןא קיגנעהפא יז ןטלאה וצ הנװכ ןײז
 ,טקישעג ןוא גולק יוזא ןוטעג םע טאה רע ןוא .םיא ןזאלראפ ןופ ןטכארט ןענ
 ,גנורעכיזראפ עצנאג ריא ןוא ״יז זיא מיװכעלםיב יװ טקרעמאב טינ טאה יז זא
 ,טלעג ןטראפשעגפא ריא ןופ טגאמראפ ןוא טאהעג טאה יז םאװ ,ץלא ןוא
 ־ײא עלא ףיוא עמריפ־ןאמםארג רעד וצ ןדנובעג טײק א טימ יװ ןעװעג

 .ןטײקיב

 ,טײקנארק רעגנאל ריא ןופ טײצ רעד ךדוד ,ןבעל סבײװ ןײז ײב ךאנ
 ןרעהעג סאװ ,סאבעלאב ריא ראפ ןתובײחתה עלא ןעמונעגרעביא עזאר טאה
 .ןיראטערקעס ןײק טינ ,רעטסעװש־ןקגארק א ,רעטכאט א ,בײװ א ךעלטנײװעג
 םאבעלאב ריא ראפ טײקנבעגרעביא ןוא גנורעראפ רעשיטסאיזוטנע ריא ןיא
 םיא זיא סאװ ,ץלא זא ,םיא וצ ןדנובעגוצ יוזא ןראװעג ןראי יד טימ יז זיא
 טנעקרעד טאה יז •ןבעל ןגײא ריא יװ רעמ ןעגנאגעגנא ריא זיא ,ןעװעג עגונ
 זיא רע יצ ׳מײוא סיפא ןיא ןעמוקעג ירפרעדניא זיא רע ןעװ ׳םינפ ןײז ףיוא
 ײלרעלכ םיא ראפ טײרג טאהעג טאה יז ןוא .טינ רעדא טכאנ יד ןפאלשעג טוג
 ־וצקעװא ףיוא ןצלאז ,ןװרענ יד ןקיאוראב וצ ףיוא ןליפ יװ ׳ןטנעמאקידעמ
 ־עילימאפ.םגאמסארג ,שטיװאקראמ .רד םאװ ,ןגאמ ןופ טײקרעיוז יד ןעמענ
 לדיחי־ןב ריא רעביא טרעטיצ עמאמ א יװ .ןבירשראפ םיא טאה ,דאטקאד
 רעביא טרעטיצעג עזאר טאה יוזא ,םיא ןופ ןגיוא יד רעטנורא טינ טמענ ןוא
 ןוױטיסנעס ןימ א ךרוד ראנ ׳מירא םינפ ןיא םיא ןקוק וצ טינ .םאבעלאב ריא

13 



 ךבעגעגרעביא ריא ךיז טאה ׳םיא ןא ןדנובעגנא ןטלאהעג יז טאה םאוו ,װרעב
 טינ .םעיצאיראװ ענײז עלא ןיא סאבעלאב ריא ןופ דנאטשוצ־טימעג רעד
 ךיז יז טאה ,טײז ןײז ןיא וליפא ראג ןקוק וצ טינ ,טראװ ןײק ןדײרוצםיוא
 ־ןטנעמאקידעמ םעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא ,טדא ןופ ןביוהעגפיוא לאמאטימ
 ׳ליפ א טראד ןופ ןעמונעגסיורא טאה ,סיפא ןיא ןטלאהעג טאה יז םאװ ,לקנעש
 ־אב ריא ראפ שיט ןפיוא טלעטשעגקעװא םאד ןוא רעםאװ זאלג א ןסאגעגנא
 א טימ ריא ףיוא טקוקעג טאה ,דניק טעשטשעיפעג א יװ ,ןאמסארג .סאבעל

 :טגערפעג ןוא םינפ ןקידתוגמחר
 זןעמענ סאד ךיא זומ —

 ■ףראדאב רע םאװ ,ןסעגעג רעדיװ ןיוש .ןאמסארג רעטסימ ,אי —
 .ןגיוא ענײז רעטנוא ןקעלפ עלעג יד ןיא ןעז סע ןאק ןעמ .טינ

 ןילטײצ טימ ןידניל ײב ןםעגעג .רעבעל עטקאהעג ליפוצ רשפא —
 .גיגעק ןוא

 ריד טאה לאמ לפיװ .ןאמסארג רעטםימ ,דניק טעװעלאבעצ א טסיב —
 סע זא ,טםיױו וד .רעבעל עטקאהעג ןםע וצ טרעװראפ שטיװאקראמ .רד

 •טדערעגסיוא םיא יז טאה — ,ריד טאשראפ
 .םײװ ךיא ,םײװ ךיא —

 טוג ךיז טזומ וד .ןאב 4:20 רעד טימ םײהא ןראפ טנײה טםעװ —
 .ןיראטערקעס יד טלעפאב — ,טכאנ יד ןפאלשסיוא

 ־באה טימ ,רעגײזא ריפ ,טנײה ךאד ךיז ףערט ךיא ,ךיא ןאק יװ —
 .טסאפ עטצעל יד ןעז ךיוא ליװ ךיא ןוא .ןגרעב

 טנײה םיא טםנאק וד זא ,ןםיװ ןזאל ךיא לעװ ןגרעבכאה ,ןײנ ״ןײנ —
 .ןאמםארג רעטםימ ,ןגראזאב ךיא לעװ טסאפ עטעפש יד ןוא ,ןעז טיג

 ? יוזא טסײה סאב רעד —
 .טנײה ףיבטםאר ןײק ןוא לאב־יאה ןײק ןוא .ןאמםארג רעטסימ ,אי —

 .ךלימ ןוא חיר ןטײרגוצ לאז יז ,סיצנערפ ןא־גנילק ךיא
 ? םאב ,ךלימ ןוא זײד •—

 רעטםימ ,טכאנרעדפיוא טנײה יקםיװ ןײק טינ ןוא םערק ןײק טינ —
 ?ןאמםארג רעטםימ ,שטיװאקראמ .רד ןפור לאז ךיא ,טינ טםליװ .ןאמםארג

 .טיארלא ,סאב ,טיארלא —
 הנותח טעװ ןאמםארג קיזײא זא ,טנײמעג עלא ןבאה טיוט סבײװ ןײז ךאנ
 ךיז ןוא ןשטגואװעג סאד טאה ראזאל ןוז ןײז .ןיראטערקעס ןײז טימ ןבאה
 ־מוא ,ןאמ רעקיטפערק א ןעװעג ךאנ זיא ןאמסארג קיזייא .ףיורעד טכירעג
 זיױודניק ןופ טניואװעג .טיטעפא ןיא ,קשח ןיא ,טנעמארעפמעט ןיא טמיוצעג
 ןרעצראפ ןוא ןענאראטסער עשידײ ןיא ןםע רע טגעלפ ,םילכאמ עשידײ וצ ןא
 טעפ ,שיפ עטליפעג ,ךעלרעבעל — ,םילכאמ עשידײ עקידתופירח ,עכײר
 ןכעלטיא זיא רע םאװ ,לעשאר־ױנ ןיא ,םײה רעד ןיא וליפא .סנטארבעג
 עלא יד ןכאמ טזומעג םיא ןעמ טאה ,קראי־ױנ ןײק טראד ןופ ןראפעג גאט
 רעד יװ םעד ךאנ ךיוא — םילכאמ עטצריװעג ,עטרעפעפעג ,עגעצלאזעג
 ־נא זא ןעװעג זיא טײקנארק ןײז .טרעװראפ טאהעג םיא םע טאה ראטקאד
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 ןעמוקאב רע טאה ,גנוגערפיוא ןא ךאג ׳לאמטפא ןוא ׳לאג רעד ףיוא גנודגיצ
 ,ןשטנעמ ײװצ יד .ןקיטײװ עטסקיניױועגיא ערעװש רעײז ןופ עקאטא ןא
 ■םילכאמ עכעלרעפעג יד ןופ ןטלאהפא ןוא ןעמיוצ טנאקעג םיא ןבאה םאװ
 ןעװעג ריא רע זיא טפאשביל םיורג ןופ סאװ ,בײװ ןײז רעירפ — ןעװעג ןענײז
 םבײװ ןײז ךאנ ןוא ,םיא ןופ טגנאלראפ טאה יז םאװ ,ץלא ןיא קיבעגכאנ
 יז רע טאה טײהניואװעג רעגנאל תמחמ סאװ ,ןיראטערקעם ןײז — טיוט

 .שינאכעמ טעמכ — טגלאפעג
 טאה ,לארטנאק סרעטומ רעד ןא ,ןײלא ןבילבעג זיא רעטאפ רעד ןעװ
 עכעלרעפעג ןײק ןוטפא טינ לאז רעטאפ רעד זא ,ןקערש ךיז ןעמונעג ןוז רעד
 ןײז ןיא ,רעטאפ רעד טעװ רעמאט ,טאהעג ארומ ,רקיע רעד ,טאה רע .ןכאז
 טעװ עכלעװ ,יורפ רענעשטנואװעגמוא ןא טימ ןדניבראפ ךיז ,טײקמאזנײא
 ;ןביולג וצ ןעװעג ץלא זיא ןאמםארג ןרעטלע םעד ףיוא .טלעג ןײז ףיוא ןרעיול
 ץיז טלעטשעג לאמ ןײא טינ ןיוש טאה טנעמארעפמעט רעטמיוצעג־טינ ןײז

 םיורג טגײלעג ראפרעד טאה ןוז רעד .תוגױםנ ערעװש ףיוא ןוז םענעגײא
 רעטלא רעד רעבא .םיוצ ןיא ןטלאה םיא טעװ יז זא ,ןעזאר ףיוא גנונעפאה
 ױיז טימ טאהעג הנותח טינ טאה רע :טשאררעביא ןעמעלא טאה ןאמסארג
 ןיא ןיילא רענײא ,טפאשנמלא ןײז ןיא םאזנײא טבעלעג ראנ ,ןיראטערקעס

 .לעשאר־ױנ ןיא טאהעג טאה רע סאװ ,זיוה ןםיורג םעד

 טינ ךיז טאה ךאז ןײק ןוא ,טוגמוא ראפ ןעמונעגנא טינ סע טאה עזאר
 ןבײלבראפ ןלעװ ןײז טקיטכעראב וליפא טאה יז .גנוטלאה ריא ןיא ןטיבעג
 יוזא ,ןעװעג זיא יז יװ ןבילבראפ ךיוא זיא ןײלא יז ןוא .ןעװעג זיא רע יװ
 רעמ ךאנ רשפא ,רעירפ יװ קיגעטרעטנוא יוזא ,ןבעגעגרעביא יוזא ,ײרטעג
 ךיז ןבאה תונמחר ןכעלרעטומ ןופ ןלאװק עײנ יװ ןעװעג זיא סע .רעירפ יװ
 וצ גנידצלא ןוטעג טאה יז ןוא ,סאבעלאב ריא ראפ ריא ןיא טנפעעגפיוא
 ־רעד וצ ,ןרעטנומוצפיוא םיא ,טײקמאזנײא ןײז ןגארטראפ וצ רעגנירג םיא ןכאמ

 רעדא פמעט יוזא ןעװעג טינראג זיא ןאמםארג קיזײא .טימעג ןײז ןבײה
 ־נבעגרעביא עקיצראה יד ,עביל יד ןליפרעד טינ לאז רע זא ,שיטסיאאגע
 ריא ,טפאשײרטעג עקידהענכה ריא ,טרעקראפ .ןיראטערקעס ןײז ןופ טײק
 ־אנ יוזא ריא ןיא ןעמוקעג זיא םאװ ,גנוגעקײלראפ־ןײלא ריא ,טײקליטש
 וצ ןדנובעגוצ ןראװעג ןײלא זיא רע .טרירעג רעײז וליפא םיא טאה ,ךעלריט
 עזאר .ןצנאגניא ריא ןופ קיגנעהפא ,תמא ןטכער א ףיוא עקאט טציא ,ריא
 ראפ ליפעג ןײז םאװ ,שטנעמ רעקידעבעל רעקיצנײא רעד ןעװעג טציא זיא
 ךיז רע טאה ךאד .טפאשיבורק־טולב ןופ ליפעג א רעמ ןעװעג זיא ריא
 .הפוח א ןופ דנוב םעד ךרוד ןריא טימ לרוג ןײז ןדניבראפ וצ טגאזעגפא
 ןײז ןטלאהעגקירוצ זײװלײט טאה יורפ רעטבילעג ןײז ןופ קנעדנא רעד
 טאה רע םאװ ,טײקידנעטשנא עטסקינײװעניא ןא — רעמ ךאנ רעבא ,טנאה
 ,םיא ןיא ליפעג װיטאװרעסנאק א ,ןרעטלע ענײז ןופ טולב ןײז ןיא טנשריעג
 געװ ןיא טלעטשעג םיא ךיז טאה סאװ ,גנולכיורטש ןײק ׳ןױסנ ןײק םאװ
 ןעװעג זיא םע .ןרעטשעצ טנאקעג טינ םע טאה ,ןבעל ןקידמערוטש ןײז ןיא
 .גנוטלאה ןײז ןיא טײקטנכעראב ןימ א ,טײקשיטקאט עכעלריטאנ א םיא ןיא
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 סאוו ׳דנוב םענײר םעד ןכעװשראפ וצ ךיז ײב ןלעופ טנאקעג טינ טאה רע
 ־נײרא םאד ןעװעג טלאװ גגוכעװשראפ א .בײװ ןײז וצ ןדנובעג םיא טאה
 םעד ריא טימ ןײגאב סאד ,יורפ רעדנא ןא ןבעל ןכעלנעזרעפ ןײז ןיא ןעמענ
 ..בײװ ןײז טימ ןעגנאגאב זיא רע םאװ ׳גנודניבראפ ןופ טקא ןקילײה ןבלעז
 ןגראזאב וצ טײקטײרג ,טײקטנעאנ ,טפאשרבח ,טלעג — ,אי — גנידצלא
 ,עזאר ׳יז רעבא .ריא טימ ךיז ןדניבראפ טינ ראנ ,ןבעל ןטרעכיזעג א טימ יז
 ־םיוא טנאקעג טינ ריא ןא רעמ טאה רע םאװ ,ךאז־זומ א םיא ראפ ןעװעג זיא
 זיא רע .ריא ןא ןריטםיםקע רעמ טנאקעג טינ שיזיפ טושפ, טאה רע .ןעמוק
 ןעװעג זיא טציא ?םיפא ןיא ןבעל ןײז ןרילוגער לאז יז זא ,טניואװעגוצ ןעװעג
 .טײקטאוױרפ ןײז ןיא ,םײה רעד ןיא ךיוא ןבעל ןײז ןרילוגער לאז יז זא ,קיטיונ

 ,םיא וצ ןעיצנײרא ךיז לאז יז זא ,ךעלריטאנ יוזא ןעװעג ראפרעד זיא סע
 ,לאמנײא טאה ,ראזאל ,ןוז ןײז ןעװ ןוא .לעשאר־ױנ ןיא זיוה ןסיורג ןײז ןיא
 ןעװעג טשרע זיא סאװ ,רעטאפ םײב טלעופעג ,שינעדײרוצ ןגנאל א ךאנ
 םעד ןיא ורפא ףיוא ןראפ וצ ,עקאטא־לאג רערעװש א ןופ ןעמוקעגםיורא
 גרעבנזאר עזאר זא ״ךעלריטאנ ץנאג ןעװעג ךיוא םע זיא /׳ןדע־ןג־רעטניװ״
 ־ןג־רעטניװ״ ןיא ורפא ןײז םיא טימ ןלײט וצ סאבעלאב ריא ןטײלגאב לאז

 .לעשאר־ױנ ןיא זיוה ןײז םיא טימ טלײט יז יװ /׳ןדע

 ךדלאג״ ןרעמיצ יד לעטאה ןײז ןיא ןעמונראפ טאה ןאמסארג קיזײא
 רעד ךיז טגיפעג םע ואװ ,ןטראג ןטאװירפ םעד וצ רעטצנעפ יד טימ ,״טיװים
 ,ערעפםאמטא רעשינאפש־שילארטאעט ןײז טימ ,טיװם רעד .םינורב־ןבײל
 ״ער ןעװעג זיא ,לקיטרא־לעטשםיוא ןא יװ ,ץנאג טזאלעג טאה ראזאל סאװ
 ןשינאפש ןטײרב ןוױםאמ םעד ןיא .טםעג עוױזולקסקע־רעפוס ראפ טריװרעז

 יד ןאמסארג טאה ,קסאמאד ןטיור ןופ ןיכאדלאב א רעטגוא ,טעב־םנאםענער
 ,עיזיװ א ןעװעג זיא םע .םולח ןײק טינ ,ןײג .םולח ןכעלקערש א טאהעג טכאנ
 ־פיוא זיא רע ,םולח ןתעב ןפאלשעג טינ זיא רע .ראװ רעד ףיוא ראמשאק א
 םולח םעד ןיא עטסגרע םאד ןוא ,ןעװעג ךאװ ןענעז םישוח ענײז עלא .ןעװעג
 .טינ טפאלש רע זא ״דשעמ־תעשב טםואװעג טאה רע סאוז ,םאד ןעװעג זיא
 ,טסײה סאד ,זיא רע יװ ןעזעג ךיז רע טאה ,עיזיװ רעדא ,םולח םעד ןיא
 רעװ ןוא — /׳ןאמםארג ןוא ןאמםארג״ עמריפ רעד ןופ רעמיטנגײא־טפיוה

 ףיוא ,םאג א ףיוא ןענופעג ךיז רע טאה ,ןעװעג זיא רע סאװ ןוא ןעוועג זיא רע
 ןײק ןעװעג טינ זיא םע .ןעזעג טינ רעירפ לאמנײק יז טאה רע םאװ ,םאג א
 ןופ ,ןליופ ןופ רשפא ,דנאל רעדנא ןא ןופ סאג א רשפא ,םאג רענאקירעמא
 ראג םע זיא רשפא ,ןײנ .ןעמוקעג טראד ןופ זיא רעטאפ ןײז םאװ ,רעטרע יד

 טראד זיא םע לײװ ,גנאגכרוד א ,שזאםאפ א ,לאנאק א ראנ ,סאג ןײק טיג
 עקידתושמשה־ןיב א .גאט ןטימ ןיא ןעװעג זיא םע וליפא ןעװ ,לקנוט ןעװעג
 ןא ןעװעג יז זיא ךאד ,גנאגםיוא ןײק טאהעג טינ טאה םאג יד .טײקלקגוט
 טימ ןעװעג לופ זיא םאג יד .קע ןא ןא ךיז ןגיוצעג ,גנאל ,גגאל ,גנאל רזעיש א
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 רערעדעי .ךיז ןלייא זייא ןיא ןטלאהעג ךבאה סאװ ׳ןשטנעמ ענדאמ ׳ןשטנעמ
 טלײאעג ,טלײאעג ךיוא ךיז טאה ׳ןאמםארג ,רע ןוא ,טלײאעג טראד ךיז טאה
 ןדאלעגנא טאהעג טאה רע סאװ ,קאפ ןסיתג א ץעגרע ןגארטרעד וצ ךיז
 ■קעפ ןגארטעג ערעדנא יד ךיוא ןבאה יוזא ,רע יװ ןוא .סעצײלפ ענײז ףיוא
 קאפ רענעגײא ןײז ראג ,ערעגעלק לײט ,עםיורג לײט ,סעצײלפ ערעײז ףיוא
 יד יוזא ןעװעג טינ זיא סע .ערעדנא עלא ןופ רעטםערג רעד ןעװעג זיא
 רעד וצ טקירדעגוצ שממ םיא טאה קאפ רעד .טײקרעװש יד יװ טײקםיורג
 גראב א יװ סעצײלפ ענײז ףיוא אשמ ןײז טימ טגײלעג ךיז טאה רע .דרע
 קאפ םעד ןגארטרעד זומ רע .םיא ףיוא טזאלעגפארא ךיז טלאװ רעצנאג א
 ,סאג יד לײװ ,טינ רע טסײװ ,זיא טרא סאד ואװ ראנ ,טרא ןםיװעג א זצ
 עטיזט א ,טינ גנאגסיוא ןײק טאה ,קאפ םעד טימ טראד ךיז טפעלש רע.םאװ
 קאפ םעד ןופ ןרעװ זיול ןוא ןלעטשפא ךיז ףראד רע ואװ ,טינ טםײװ רע .סאג
 ־רעװש לאמא םאװ טרעװ םעצײלפ יד ףיוא קורד רעד ןוא .סעצײלפ יד ףיוא

 טימ ןםאגאב זיא םנײז בײל םאד ,וצ דרע רעד וצ םיא טקירד סע ,רעקיגאװ
 .טכאװשעגפא ןרעװ טנעה יד ,ןטםגנא ןוא םײװש

 רע זא ,טסײװ רע ןוא ,טנעה ענײז ןופ קאפ רעד סיורא ךיז טשטילג טא
 ־רעד םיא זומ רע ,טינ ראט רע ,טינ ראט רע ,ןרילראפ טינ קאפ םעד ראט
 .טינ רע טסיױו ׳זיא טרא םאד ואװ ראנ ,טרא ןטמיטשאב ןײז וצ ןפעלש
 טא .םיא רעטנוא ךיז טכערב ןקור רעד .טײג ןוא טײג ןוא ,טײג רע ןוא
 ערעדנא יד יװ יוזא ,ןײג זומ רע ,ןלאפ טינ רעבא ראט רע .ןלאפ רע טעװ
 סײװש טימ ןםאגאב ןענעז ײז ךיוא .סעצײלפ יד ףיוא אשמ רעײז טימ ןעײג
 ראפ ןדײר ,אשמ רערעװש רעד רעטנוא ןצכערק ײז טרעה רע .ןטםגנא ןוא
 רעד טאה לאמאטימ .ןפעלש ןוא ןעײג ײז ראנ ,ןעלמרומ ,ליטש רעד ןיא ךיז
 יד ןופ ענײא ןיא ךיז טלדנאװראפ ,ןענופעג ךיז טאה רע ןכלעװ ןיא ,לאנאק
 ענײז ןופ טנעקעג טוג יוזא טאה רע םאװ ,קראי־ױנ ןיא ןסאג רעדײס־טםיא
 .רעטניװ זיא םע .םארק־רעדײלק א ןיא טעבראעג טאה רע ןעװ ,ןראי עגנױ
 רעטנוא ןענופעג טיג ךיז טלאװ םאג יד יװ ,לקנוט .טכאנ ןוא גאט ןשיװצ
 ־לעטשםיוא יד ןופ .םנקעדאב עקידנקלאװ ןופ הפוח א רעטנוא ראנ ,למימ א

 ןוא ־שירטקעלע םיורא טנײש םאג ןטײז עדײב ףיוא ןעמארק יד ןיא רעטצגעפ
 .ןביוש יד ףיוא רירפעג ןטלמילבעג םעד ױיװכעלסיב טזאלעצ םאװ ,טכיל־זאג
 ־רעקא רעשיטאטש רעד םאװ ,ײנש םעפוק טימ ןטאשראפ זיא םאג־ןטײז יד
 .ןשטנעמ ןוא רענעגעװ ןופ רעקראפ רעםיורג א .ןפראװעגנא טראד טאה ןטילש
 זיא םאװ ,ןגאװ א ןיא טנאפשעגנײא ,דרעפ א ןאמםארג טעזרעד לאמאטימ
 ןופ טצנאלג דרעפ ןופ לעפ יד .הרוחס־טינש םנטםאק טימ ןדאלעגרעביא
 ןופ ,טעמאכ ןײז ןופ פארא ןעגנעה ךעלטכיל־זײא .ױט־ןטסגנא םענעריורפעג
 ־וצםיורא תוחוכ עלא ןא־טגנערטש דרעפ סאד .ןטײז ענײז ןופ ,ליומ ןײז
 ,עטאלב־ײנש־ןוא־זײא רעקיטסארפ ,רעטרעקאעצ רעד ןופ ןגאװ םעד ןפעלש
 ןוא ,טיצ ןוא ,טיצ ןוא ,זדלאה םעד סיוא־טיצ רע .טקעטש רע רעכלעװ ןיא
 ןוא ,ןסײמש ןײא ןיא םיא טלאה רעםײמש רעד ןוא .ןעיצסיורא טינ ןאק
 ןאמםארג .טרא ןופ ןגאװ םעד ןריר טינ ןאק ןוא — טיצ ןוא טיצ דרעפ סאד
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 ־סיורא דרעפ םעד ןפלעה ןײג דצ ,טײטש רע ואוו ׳טרא ןופ ןסײרפא ךיז ליװ
 רע .ןריר טינ ךיוא ךיז ןאק רע ראנ ,עטאלב רעד ןופ ןגאװ םעד ןפעלש
 ,דרעפ סאד ןםײמש ןרעהפיוא לאז רע ,רעבײרטנא םוצ ןפור ,ןעײרש ליװ
 סאד ראנ ,טפור רע .לעק ץיז ןופ ןעגנערבסיורא טינ םפיפ ןײק ןאק רע ראנ
 טליפדעד טא ןוא .טינ םיא טרעה ןעמ זא ,טקיטשראפ יוזא םיא ײב זיא לוק
 ,טגירק דרעפ םאד םאװ ,שטײב ןופ ץימש יד יװ ,קיטײװ םעד ןײלא רע
 טפעלש רע .דרעפ סאד זיא ץילא רע ׳ןײנ .םיא רעביא ןלאפעג ןטלאװ
 ןעײרשםיוא ליװ רע ...תוחופ עלא ןא־טגנערטש ,ךיז טםײר רע ,ןגאװ םעד
 ׳טינ םע טרעה רענײק םאװ ,ןעיאװ ,ןלײה ׳ןצכערק ראנ ןאק רע .טינ ןאק ןוא

 .ןײלא רע ראנ
 ,ריד טימ זיא סאװ .ףיוא ךיז פאכ ׳ףיוא ךיז פאכ ׳ןאמסארג רעטםימ —

 .יףיוא ךיז פאכ ?ןאמסארג רעטסימ
 ׳טיװם ןקיבלעז םעד ןיא ןעמונראפ טאה יז םאװ ׳רעמיצפאלש ריא ןופ
 ןצכערק ץיק טינ ׳ןײנ .ןצכערק םיא טרעהעג עזאר טאה ׳סאבעלאב ריא םאװ
 א ןוא ןעשטנאמ א ,ןעלכראכ טקיטשראפ א ןעװעג זיא םע ׳ןעוועג םע זיא
 עכלעװ ׳גרעבנזאר סימ .טקינײפ ןעמ סאװ ׳היח רעמוטש א ןופ יװ ,ןעמורב
 רעביא ןכאװ ןײא ןיא ןטלאהעג ןוא םאבעלאב ריא ףיוא טםאפעגפיוא טאה
 םנײז ךיז־ןקינײפ סאד טליפרעד רעטומ א ןופ שוח םעד טימ טאה ׳םיא
 ןצכערק קידעשטנאמ ןײז ןעמ־טראפ ןבאה ןרעיוא עריא רעדײא ךאנ ףאלש ןיא
 טכיל א טימ םיא רעביא יז טײטש טציא .ריט רעטכאמראפ רעד ךרת
 ־עיצאגיצולאה רעד ןופ םיא טסײר ׳םיא טקעװ ,םיא טקעװ ןוא טנאה ןיא

 .ריא ןיא ןעגנאפעג םיא ןוא טײרפשעגםיוא טאה ףאלש רעד םאװ ,ץענ

 ־נאלפעגםיורא ךיז ,ףוסל ,ןאמסארג טאה — ? עזאר ׳וד טםיב םאד —
 ־עצ טימ ׳ןגיוא ענעסירעגפיוא טימ טקוקעג ןוא ראמשאק םעד ןופ טרעט

 .ןטםגנא ןיא טקײװעג בײל םאד ׳ראה עטעװעדליװ
 ? םולח א ? ריד טימ זיא סאװ —

 זיא סע — .ןעקנעדכאנ עגר א ךאנ סאבעלאב רעד טגאז — ׳אי —
 ןאמסארג טדער — ׳קאילאפ םענעטלאשראפ םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ץלא

 .ךיז ראפ יוי
 זיקםלאװאק —

 .אי —
 זיקסלאװאק רעד סאד זיא רעװ ׳ןליװ סטאג ןיא —

 ןפראדאב םיא טעװ ןעמ .רימ ו>צ הנעט א טאה םאװ ׳רענײא זיא םאד —
 .לאמעלא ראפ לאמגײא ...םיא טימ ךוםכס םעד ןכײלגםיוא ןוא ןכוזפיוא

 ? רע זיא רעװ ...רעבא —
 ךיא ןעװ ׳ןפארטעג באה ךיא סאװ רענײא ׳טגאזעג ריד באה ךיא
 עטכערעג א זיא םע .רימ וצ הנעט א טאה רע .ןאמרעגגױ א ןעװעג ןיב

 .ךיז ראפ יװ ץלא רע טדער — ״דנעט
 ?םעד רעביא םעיצאניצולאה ןבאה טסלאז וד זא ,טסנרע יוזא םע זיא —

 .טגראזאב עזאד טגאז —



 ךיז טאה ׳םישוח ענײז וצ קירוצ ןעמוקעג ןיוש זיא ןאמסארג ראנ
 :ןאט םעד ןטיבעג ןוא תובישח דעצלאטש קיז ןיא ןםאלשראפ

 .טינראג זיא םע .םעד ןא סעגראפ —
 יוזא םע זיא ? טכאנײב ןפאלש טינ ךיד טזאל םע ןוא ,טינראג —

 ? טלעג טימ ןכײלגסיוא טינ סע ןאק ןעמ זא ,טםנרע
 ־ײלק א .טלעג ןיא אד עקאט טײג םע .ןעמ ןאק סיװעג ,ןאק ןעמ —
 .ןוט טציא סע לעװ ךיא .טײצ ןיא ןוט וצ טלעפראפ באה ךיא סאװ ,טײקינ

 זיא סע .ןפאלש ײג טציא ׳ונ .ןכוזפיוא קאילאפ םעד ןפראדאב טעװ ןעמ
 .טכאנ עטוג א .טעפש

 יװ ,ףאלש ןיא ןגירשעג טםאה .ןײלא ךיד ןזאל ארומ באה ךיא —
 .טקינײפעג ךיד טלאװ רעצימיא יװ ...קיטײװ ןטילעג טסלאװ וד
 .ןײרא טעב ןיא קירוצ ײג ןוא רעםאװ זאלג א רימ ביג —

 ?ןפאלש םוצ ליפ א ןבעג ריד ךיא לאז —
 קירוצ ןײג טסעװ וד ביוא .ןפאלשנײא טציא לעװ ךיא ,ןײנ ,ןײנ —

 .ןייטש א יװ ןפאלש ןיוש ךיא לעװ ,ןײרא טעב ןיא
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 סינ זיא רע .״ץיטש א יװ״ טכאנ יד ןפאלשעג טינ רעבא זיא רע
 ־עג טאה רע שטאכ ,טנאקעג טינ טאה רע לײװ ,ראפרעד טינ — ןפאלשעג
 ואװ .טלאװעג טאה רע סאװ ,לאמ ךעלטיא ןפאלש טנאקעג טאה רע .טלאװ
 ןוא ,לעטאה ןיא ,ןאב רעד ןיא ,םײה רעד ןיא ,ןענזפעג טיג ךיז טאה רע

 טאהעג רע טאה ,ץראה ןפיוא ןגארטעג טינ טאה רע שפנ־תמגע ןא ראפ םאװ
 ךיז טאה רע ראנ יװ ןפאלשוצנײא ,אזא טײקיאעפ ערעדנוזאב א ,חוכ םעד
 .ןפאלשנײא ליװ רע זא ,טגאזעג ךיז ןוא ןגיוא יד טכאמעגוצ ,טגײלעגקעװא
 עלא רעביא ןטלאהרעד םיא טאה םאװ ,טײקראטש ץיז ןעװעג זיא םאד
 ןראי יד ןיא ןפארטעגנא טאה רע םאװ ,רענײטש־לכיורטש ןוא ןעגנורעטש
 .םיא ןיא ןעװעג חוכ רעד זיא טציא זיב ןוא .ערעיראק רעקידמערוטש ןײז ןופ
 רע סאװ ,םירדח עקידםוםקול יד ןיא ,לעטאה ןבײר םעד ןיא ,אד אקװד ראג
 ראנ ,טפעשעג בילוצ טינ — ,רעהא ןעמוקעג זיא רע טניז ,אד טמעגראפ
 ־ײצ יד ןיאי טריסנאנא עמריפ ןײז יװ /ךרעטניװאוצרעביא״ ,ךיז ןעורוצפא
 ענײז ןופ ןראוועג טביורעגקעװא ףאלש רעד זיא אד אקװד — ,ןסנאנא־גנוט
 רע ראנ יװ טינ רעגײק טאה םיא ןופ ףאלש םעד טביורעגקעװא ןוא .ןגיוא
 .ןטלאהעג ךאװ םיא טאה םאד ...ףאלש ראפ המיא יד ןעװעג זיא םע .ץילא
 ראפ טכארטאב טאה רע םאװ ,ןדע־ןג־רעטניװ םעד ןיא ,אד אקװד םעראװ
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 ןאמסארג״ עמריפ יד סאוד ,תילכת א ראפ ׳ערעיראק ןײז ןיא סולשפא ןא
 אד טעװ רע םאװ ,ץאלפ־לעטשפא ןא ,םיא וצ ןעגנאגרעד זיא ךאמםארג ןוא

 אקװד — ,החונמ ןיא געט ענײז ןעגנערבראפ ,ןפאכפא םעטא םעד ןענאק
 סאװ ,םעיצאניצולאה יד טכאנײב םיא וצ ןעמוקקירוצ ןביוהעגגא ןבאה אד
 טשרע טאה רע ןעװ ,ןראי עגנױ ענײז ןיא טײצ־וצ־טײצ ןופ ןגאלפ םיא ןגעלפ
 ךאד רע טאה גנאלנראי .ערעיראק ןײז ןופ רעטײל ןפיוא ןגײטש ןביוהעגנא
 ןא ןצנאגניא ןסעגראפ טאהעג ראג ןיוש ןוא ןופרעד טסואװעג טינ רעמ
 םוש ןא ,ךיז טכאד ,דנורג םוש ןא ,םעיצאניצולאה יד ןבאה טציא טשרע ,םעד
 .,םיא ןקינײפ וצ טרעקעגמוא רעדיװ ךיז ,ריא ןופ ןסיװ לאז רע סאװ ״דביס

 .לאמא יװ םיא ןגאלפ וצ
 .רוקמ רעײז ,ןעמאטש םעיצאניצולאה יד ןענאװי ןופ ,טםואװעג טאה רע

 טלײצרעד טלאמעד םיא טאה רעטאפ ןײז סאװ ,טנעדיצניא םעד טקנעדעג רע
 א ראפ םענײא טפארטש טאג רעכלעװ טימ ,ףארטש רעכעלקערש רעד ןגעװ
 ,ןדאש םעד ,םע טםײה ,טקיטיגאב טינ ,טקיטליגראפ טינ טאה רע סאװ .,הבנג
 ןופ ...ןעװעג טײצ ךאנ זיא םע ןמז־לכ ,ןטילעג טאה רעטהלװעאב רעד םאװ

 .ןעמונעגסיורא םירפס ענײז ןופ םענײא
 ,טירטס םקעםע ףיוא בוטש יד טעז רע ןוא ,רעטאפ ןײז טציא טעז רע
 יד טעז רע .ןגיוצעגפיוא ךיז טאה רע ואװ ,ןואט־ןואד רעקראי־ױנ ןיא
 ןופ גנארדעג םעד ,ןטײז עדײב ןופ םטראקשופ טימ טלעטשעגנא לופ ,סאג

 ,תואיצמ טראד ןכוז ,ךעלעגעװ יד רעביא ,ןעניב יװ ,ךיז ןעיאר םאװ ,ןשטנעמ
 ־עװ יד םמא רעדורעג םעד ,שינעלמוט םאד ,ןדלאװעג יד ,אה־וה םעד —

 •דעלעג

 ןיא ןקעמשרעד טציא ןאק רע .לגנײ ןײלק א יװ ןײלא ךיז טעז רע
 ,ךעלטסעק־טסימ יד ןיא טעילט םע יװ ,טםימ ןופ חיר םעד רעכעלזאנ ענײז
 ןופ חיר םעד ןליפ ןאק רע .ןדנוצעגרעטנוא ןבאה רבח ןײז ןוא רע סאװ
 ,ךעלםעפ ןיא ץלא — ,גנירעה ,טיורקרעיוז ,סעטײמאט ,סעקרעגוא ערעיוז
 סרעלעק יד ראפ ,ךעלבלעװעג יד ראפ טלעטשעגםיוא ןעײטש םאװ ,ןענוט ןיא
 .תוחיר יד ןופ ליומ ןופ ןעניר םיא טגעלפ ענילם יד .ראוטארט םעד ףיוא
 .לגנײ ץילק א ןעװעג זיא רע ןעװ ,ןעװעג קירעגגוה קידנעטש זיא רע םעראװ
 ־ײװ יד ןופ טפאשגנע דעד ךרוד טראפשעגכרודא ךיז רע טאה לאמנײא טינ
 ןעװ ןוא ,ןכאז עקאמשעג יד טימ ןענוט יד וצ םעציגדאפם יד רעטניה ,רעב
 ־קעװא ראנ טגעלפ ךעטראפ ןקיצנאלג ןטקעדאב־ןפוש ריא ןיא ענעדײ יד
 םעטײמאט ראפ א ,עקרעגוא ןא ןענוט יד ןופ ןפאכסיורא רע טגעלפ ,ןקוק
 עשרעבײװ יד ןשיװצ ןעװעג ןיזש רע זיא ןיע־ףרהכ ןוא ,גנירעה א רעדא
 ןײק ראפ ןטלאהעג טינ םאד טאה רע .ןדנואװשראפ זיא ןוא — סעצינדאפם
 ,ענעדײ יד ךיוא .ןםע טלאװעג טאה רע ,קירעגנוה ןעװעג זיא רע ? הריבע
 ־וא ןא םיורא־טפאכ רע יװ ןעחעד עגר רעטצעל רעד ןיא םיא טאה יז ןעװ
 טאה יז .ךערבראפ ןםיורג א ראפ טכארטאב טינ סע טאה ,ןוט ןופ עקרעג
 ,תולדב ךימ טלעטש רע ,שרבכע רעד ,ךימ טעבנגאב רע״ ? ןגירשעג לסיב א

 םעד טימ ראנ .טליטשעגנײא ךיז דלאב ןוא — ,״רעדניק ענײמ טביוראב רע
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 ןזאל וצ טינ ,ןבעג גנוטכא טוג ׳ןײז קיטכיזראפ טזומעג רע טאה רעקעב
 ײב ןעװעג קיךנעטש זיא םאװ ,לדרעב ןלעג ןטימ דײ־רעקעב רעד .ןפאכ ךיז
 ןײז טאהעג טאה ,פאק ןפיוא לצימ םענעריפאפ ןטימ ,לעמ ןופ םײװ םיא
 ברעק ,ךעלטײרב ו םארק־קיפש א ראפ קנעב ףיוא טלעטשעגםיוא הרוחם
 ׳ךעלקעטש עגגאל ףיוא טקעטשעגנא ׳לגײב ,ךעלצעלפ־עלעביצ ׳למעז טימ
 למעז א ןענחקלוצ טפאטרעד םיא טאה רעקעב רעד ןעװ .תולח ךיוא קיטײרפ
 ׳ןטסיופ יד טימ טעצכובעג ׳טרעקיובעגסיוא טוג מיא רע טאה ׳םיורא בראק ןופ
 ־םיוא וליפא םיא רע טאה לאמנײא .לטיה סאד םיא ןופ טפאכעגפארא ןוא
 זא ,ןסירעצ יוזא ןעװעג זיא לדמעה םאד ראנ ׳בײל ןופ דמעה םאד ןוטעג

 רעד יװ ןעזעג ןבאה ןשטנעמ יד ןעװ ןוא .ןפראװעגקירוצ םיא סע טאה רע
 םעד ראנ ׳םיא טינ ײז ןבאה ׳לגײב א ןענעבנג ראפ םיא טגאלש רעקעב
 לגנײ םאד טײרפאב ןוא םיא ףיוא טרעזײבעג ךיז ,טלדיזעגסיוא דײ־רעקעב

 .טגעה ענײז ןופ
 ,זיא לקישטיאב םאד •טכאמ רע םאראראט אראם ׳קוק א ראנ ביג —
 טינראג טלאװ רע יװ יוזא .לגײב א טפאכעג רע טאה ׳קירעגנוה ׳ךעבענ

 .ץראה א ראפ ןײטש א ראנ ׳טאהעג המשנ עשידײ ןײק
 רע טאה ״דלח עםיורג א ןענחקל וצ ןעגנולעג םיא זיא סע ןעװ ,לאמנײא
 קיטש א ׳ענעביוהעגנא ןא ןיוש עקאט .רעטומ רעד וצ םײהא טכארבעג יז

 .םייהא ןגארטרעד רע טאה טשער םעד רעבא ׳געװ ןפיוא ןכאךבעגפא
 רעד ראפ ןייטש ׳דימת יװ ׳ןפארטעג רעטומ יד רע טאה םײה רעד ןיא
 .ענעמונראפ א ןעװעג קידנעטש זיא רעטומ יד .שעװ ןשאװ ןוא עילאב
 רע טעז ׳רעטומ יד ןעז ליװ ןוא ןגיוא יד טכאמראפ ןאמסארג קיזײא ןעוו
 ןטכירדאפ ׳סעפעג ןשאװ ׳שעװ ןשאװ יז טעז רע ;ןוט סעפע קידנעטש יז
 יד רעטנוא ןכירקעצ״ עכלעװ ׳ךעלדמעה ׳ןזיוה ׳ךעלדײלק עשרעדניק יד
 ןטעברא עלא ןיוש טאה יז זא ןוא .ןגאלקאב ךיז לאמעלא טגעלפ יז יװ ,״טנעה
 ׳עטנכש ריא טימ טגירק יז םאװ ״לדנאב״ םוצ טשרע ךיז יז טמענ ׳ןוטעגפא
 םײה רעד ןיא ףיורעד ןטעברא וצ ראטקארטנאק םעד ןופ ׳קאילפערק םעםימ
 ׳עטבײלאב א ,עכעלקיד א ןעװעג זיא רעטומ יד .״טײצ רעײרפ רעד ןיא״
 ־טיא ײז טאה יז םאװ ׳סיפ יד טימ ןוט וצ טאהעג גגאל ןבעל ריא טאה ןוא
 טשימראפ ׳רעםאװ טימ לםיש א ןיא טקײװעג ׳ןײג ןפאלש ןראפ ׳טנװא ןכעל
 ׳שרעדנא טינ ? עטבײלאב אזא ןײז וצ יז טמוק ןענאװ ןופ .ץלאז ןימ אזא טימ

 .טכאמעג טעפ יז ןבאה תורצ יד ראנ
 .ךעלדײמ ײװצ ןוא ךעלגנײ ײרד ׳רעדניק ףניפ ןעװעג ןענעז בוטש ןיא
 רעטלא״ רעד ןופ טכארבעגטימ ןרעטלע יד ןבאה ךעלגנײ ערעטלע ײװצ יד
 םיא טאה ןעמ יװ ,״רעטםטלע רעד״ ׳לאירבג ןסײהעג טאה רענײא .״םײה
 ־עמא ןיא ׳אד ןפורעג ךיז רע טאה יוזא) םעס — רערעדנא רעד ןוא ׳ןפורעג
 םיא טפור יוזא ןוא ׳ןלובז ןסײהעג רע טאה ״םײה רעטלא״ רעד ןיא ;עקיר
 ןריובעג זיא םאװ ,דניק עטשרע סאד זיא ,קיחיא ׳רע .(אד ךיוא רעטאפ רעד
 עלהרובד ׳ךעלעדײמ ײװצ יד ןעמוקעג ןענעז םיא ךאנ .עקירעמא ןיא ןראװעג
 רעד ןיא ןבעגעג ןעמאנ א ןעלטע טאה עטאט רעד .״דגיק סאד״ ׳לטע ןוא —
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 ונאה ,קאילפערק סעסימ ,הבכש יד ראנ ,ןעבאב א ךאנ ,לחר רתםא הרבח
 רענײק טעװ לחר־רתםא לײװ ׳לטע ןפזר יז לאז יז זא ,ןטארעג ןעמאמ רעד
 ,עטםגנײ יד ,יז .לטע יז טםײה — ,ןדײרםיורא ןענאק טינ עקירעמא ןיא
 ־ניק ייװצ ךאנ .קישטאמם א ןוא לשעלפ א טימ טעמראקעג עמאמ יד טאה
 .ןטלאהעג טינ ךיז ןבאה ,ײרד יד ןשיװצ ןראװעג ןריובעג ןענעז סאװ ,רעד
 זיא םאװ ,רדח ןשידײ א ןיא עטאט רעד טלאה ךעלרעדירב ײװצ ערעטלע יד
 ןײלא זיא רע .רדח ןופ טפיולטנא םעס ראנ ,טנװאד רע ואװ ״דרבח רעד ןיא
 ןוא ,טירטס יםנעליד ףיוא זיא סאװ ,לוקס־קילבאפ רעד ןיא ןעגנאגעגקעװא
 ןיא .םעס רע טםײהי עקאט ןא לאמםנעד ןופ .ןבירשראפ ןײלא ךיז טאה
 ,קיזײא ,ןײלא רע •ןבעגעג ןעמאנ םעד םיא ןעמ טאה לוקס־קילבאפ רעד
 ־קילבאפ דעד ראפ .־חח ןיא טינ ךיוא טײג רע ,לוקם ןיא טינ ךאנ טײג
 רעד ראנ יװ ן ןײג טינ רע ליװ רדח ןיא ןוא ,גנזי־וצ ךאנ רע זיא לוקס
 ךײלג רע זיא ,ןענעװאד ןענרעל וצ רדח ןיא ןבעגעגנײרא םיא טאה רעטאפ
 ןגאלש זייק ,ןעײרשעג ץיק ,חוכ ץיק טינ טפלעה סע •טראד ןזפ ןפאלטנא
 .םיא ראפ טינ זיא רדח רעד זא ,רע טםײװ ,זיא רע יװ גגױ יוזא .וליפא
 ־עג זיא לביטש סאד .ןיהא טכארבעג ןגראמירפ א ןיא םיא טאה רעטאפ רעד
 ףיוא טצעזעגקעװא םיא טאה ןעמ .רעטצנעפ עטקאהראפ טימ ,קיביוטש ןעװ
 דײ א ןוא ,רע יװ ךעלגנײ ערעדנא טימ ,שיט ןגנאל א ײב ,קנאב רעלאמש א
 זיא רעטאפ רעד ןעװ .ןאנביוא ןסעזעג טראד זיא דראב רעםיורג א טימ
 ־פיוא טאה ,קנאב רעד ןופ טשטילגעגרעטנורא ךיז ,קיזײא ,רע טאה ,קעװא
 ןעמ ןאק ןא לאמסנעד ןופ .םאג ןיא ןפאלעגםיורא זיא ןוא ריט יד טנפעעג
 טימ טײטש רע ןעװ ,תבש וליפא .ןײרא רדח ןיא קירוצ ןעגנערב טינ םיא
 רודים ןיא ןקוק וצ םיא טײנ דעטאפ רעד ןוא ,רעטאפ ןבעל ךעלרעדירב יד

 ,טירטם יד ביל טאה רע .סיוא םיוק סע רע טלאה ,ןמא ןגאזוצכאנ ןוא ןײרא
 םיא טינ חוכ ןײק טאה רעטאפ רעד .רדח ןטכאמראפ א ןיא ןײז וצ טנײפ טאה
 ךיז טגער רע זא ןוא ,שטנעמ רעכאװש א זיא רעטאפ רעד לײװ ,ןטײג וצ
 עירפ ענײז ןופ טםואװעג רע טאה םעד ןופ .ןעשעג םעפע םיא ןאק ,ףיוא
 ןעמ ןוא שטנעמ רעכאװש א זיא רעטאפ רעד זא ,טםײה סאד ,ןראי־רעדניק

 טראפ טאה רע זא ,ןוט רע לאז םאװ ראנ .ןלעטשנגעקטנא טינ םיא ךיז ראט
 רעד טימ ןיבר םעד טנײפ טאה רע ?רדח ןטכאמראפ א ןיא ןײז וצ טנײפ
 טימ בוטש רעטכאמראפ רעד ןיא ביוטש םעד טנײפ טאה ,דראב רעטכידעג
 ־עג םיא טאה ןעמ ,םיא טימ ןכאמ טנאקעג טינראג טאה ןעמ .ךעלגנײ יד
 ןעװ ,םיא טימ ןכאמ טנאקעג טינראג טאה ןעמ .םײה רעד ןיא ןטלאה טזומ
 ןעמאמ רעד טאה רע תורצ לפיװ טסײװ רע ןוא ,לגגײ ןײלק א ןעװעג זיא רע
 ,עמאמ יד יװ ןטילעג יוזא טינ רענײק טאה מעלא םעד ןופ םעראװ .ןוטעגנא
 קנארק וליפא זיא רע ןעװ ,דעטאפ ןראפ .ןעגנאגעגנא םיא זיא עמאמ יד ןוא

 .טראעג טיג םיא טאה ,ןעװעג
 ,לוקם ןיא ןבעגפא ןענאק םיא לאז ןעמ זא ,ןסקאװרעטנוא טעװ רע זיב
 טנרעלעג םיא ,תבש בורס ןוא ,ןטנװא יד ןיא לײװרעד רעטאפ רעד טאה
 ׳םײהא טכאנראפ טמוק רעטאפ רעד ןעװ .ןענעײל עמש־תאירק ןוא ךענעװאד״•
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 ךיז ןשיװאוצפא ףיוא ךעטנאה םעד םיא טגנאלרעד עמאמ יד רעדייא ךאנ
 זטגערפ רע םאװ ׳ךאז עטשרע יד זיא ,ןסע םוצ טשאװ רע סאװ ,טנעה יד

 ? קיזײא ,טנװאדעג טסאה —
 •ןענעװאד סאד םעד בילוצ ןוא ,עגארפ יד טאהעג טנײפ טאה רע

 זי״ זאמ ,יוזא טינ .טנװאדעג באה ךיא ,ןעזעג טאה עמאמ יד —
 ״? ןװאד ימ ואם

 .קישטיאב א ךאנ רע זיא ,ןעמעלא ךאנ .טנװאדעג טאה רע ,אי ,אי —
 .ןרעװ רעטלע טעװ רע זיב ,טראװ

 ,עלעוױוא םאד /׳קנים״ םעד ,ךיק יד טעז רע ןוא ,רעטומ ןײז טעז רע
 טעז רע ראנ ןעװ .ןישאמ־ײנ יד ןוא לקנעש־רישעג סאד ,רעטעמ־זאג םעד
 רעטומ יד ןעז טינ לאמנײק ןאק רע .ךיק עגנע יד ןעזרעד רע זומ ,עמאמ יד
 טעזרעד רע .ךיק רעד ןופ יז ןעמענסױרא ,ןדײשפא טיג ןאק רע .רעדנוזאב
 רעד רעביא ,גנאהראפ א יװ ,טגנעה עבלעװ ,קעדרעביא־טעב עטרילאק יד
 ־טעב ענרעזײא ײװצ יד טגײלעגנעמאזוצ ןעײטש םע ואװ ,ריט א ןא רעמאק
 ףיוא טנװא ןיא ןעמ טלעטש ךעלטעב יד ןופ סנײא .סעקיגעש יד טימ ךעל
 ,ןאמםדנאל א סנטאט םעד ,דײ ןעמורפ םעד ,יבצ־שריה ׳ר ראפ ךיק ןיא
 ,תזנמחר םיוא לםיב א — ןײרא ךיק ןיא ןעמונעגנײרא םיא טאה עמאמ יד סאװ
 ־מערפ ןשיװצ ןעניואװ ,עקירעמא ןיא ,אד טלאװעג טינ טאה דײ רעד לײװ

 אקװד טאה רע .תורשכ פא־ןטיה ײז יצ ,רעכיז ןײז טינ ןאק רע םאװ ,עד
 ןסע טעװ רע סאװ זא ,טםואװעג טאה רע לײװ ,ײז ײב ןעניואװ טלאװעג
 רעײז עקאט ךיז עמאמ יד טאה וצרעד .רשכ זיא ,ךיק ןיא ןעמאמ רעד ײב
 הריד ראפ טלאצעג טאה יבצ־שריה ׳ר סאװ ,רעלאט ראפ יד ןיא טקיטיונעג
 ־הריד ןגײא ריא ןלאצ סאד טכאמעג רעגנירג ריא טאה רע :טסעק ןוא
 ,םיא טכירראפ ,שעװ ןײז ןשאװעג ,םיא ראפ טכאקעג טאה עמאמ יד .טלעג
 ,רעליטש א רעײז ןעװעג זיא דײ רעד .רעדײלק יד ,טפראדאב טאה ןעמ ןעװ
 ןםעפא םײהא ןעמוקעג זיא רע .בוטש ןיא ןעזעגנא םיא טאה ןעמ סאװ םיוק
 עמאמ יד רעדײא ךאנ ,ירפ רעײז ךיק יד טזאלראפ טאה רע ןוא ,ןפאלש ןוא
 רעד ןיא טלעטשעגקעװא ,לטעב םאד טגײלעגפיונוצ .ןביוהעגפיוא ךיז טאה
 רעדא טעברא רעד וצ קעװא ןוא — גנאהראפ ןטרילאק םעד רעטניה רעמאק
 ןטײװצ ןיא ,ךיק רעד ןיא .ןטאט ןטימ טנװאדעג טאה דע ואװ ״דרבח רעד ןיא
 ,קיזײא ,רע ןוא םעס ,לאירבג ,ךעלגנײ ײרד יד ןפאלשעג ןענײז ,לטעב

 םעד ןיא ןײטש ןטעב ערעײז טאהעג ןבאה ןעמאמ רעד טימ עטאט רעד
 טאה םאװ ,רעמאק א ןעגנאגעגסיורא זיא לרעקלא ןופ .״לרעקלא ןטיוט״
 יד טראד ןפאלש טציא ראנ .רעמיצ־דאב א ןוא ״טעליאט״ א ןײז טלאזעג
 ־ײװעניא ןא ראג ,רעטצנעפ ןײק טינ טאה לרעקלא םאד .ךעלדײמ ײװצ

 ־טנארפ א ,בוטש רעדנא ןא וצ ןעגנאגעגםיורא לאמא זיא םאװ ,ריט עטםקינ
 ײװצ טימ ,בוטש רעד ןיא ןוא ,טרעױמראפ ,טקאהראפ זיא ריט יד .בוטש

 ריט עטיוט יד .שרעדנא רעצימיא טניואװ ,סיורא םאג רעד וצ רעטצנעפ
 ראפ יד עטאט רעד טלאה רענײא ףיוא סאװ ,סעצילאפ ײװצ ןביוא טאה
 ײיװצ רעד ףיוא ןוא ,םײה רעטלא רעד ןופ טכארבעג טאה רע םאװ ,םירפם
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 -ךעלרעטכייל ענעשעמ ײװצ סעמאמ רעד ןעײטש ׳רעטשרעטנוא רעד ׳דעט
 טכיל ■טשטנעבעג טאה עמאמ יד סאװ ,טכארבעג מייה רעטלא רעד ןופ ךיוא
 טאה ןעמ םאװ ,עקשופ־רעקוצ יד ,ןײװ ראפ עקניפאראק יד ,ײז רעביא
 ־ראפ ,סעצילאפ יד רעטנוא ןוא •ךיק ןיא שיט ןפיוא ■תבש טלעטשעגקעװא

 ,ןטפאק ןוא דײלק ריא ,שעװ ריא עמאמ יד טלאה ,ךעלײל זםײװ א טימ ןעגנאה
 ;ןטלאפ ןקידרעטניװ ןײז ןוא עטאפאק רענעספיר םנטאט םעד טימ םענײאניא
 יד ןוא — ,ןענעװאד הרבח רעד ןיא ןײגוצסיורא ףיוא השבלה עקידתבש יד
 ׳טינ ײז טגארט יז ראנ ,חספ ףיוא טפיוקעג טאה עמאמ יד סאװ ,ךיש ראפ עיינ

 .םיפ יד ריא ןענערב ײז לײװ
 ׳ךיק רעד ןיא ןעװעג זיא הריד רעד ןיא רעטצנעפ עקיצנײא סאד
 ןטלאהעג ןבאה םרעלדנעה־טראקשופ יד ואװ ,ףיוה א ןיא קידנעײגסיורא
 ןופ תוחיר ןעגנאגעגפיוא עקאט ןענײז רעטצנעפ םעד ךרוד .תורוחס ערעײז
 יד ןופ טיטעפא םעד טצײרעג יוזא ןבאה םאװ ,גנירעה ןופ ,םעקרעגוא ערעיוז
 ,סטראקשופ ןוא ןרעמאק־רעלכײפש טימ לופ ,ףיוה םעד וצ ראנ .ךעלגנײ
 ןעװעג זיא ףיוה םוצ רעיוט רעד לײװ ,ןגירקנײרא ךיז טנאקעג טינ ןעמ טאה
 ראנ טאה עמאמ יד .ןעלגיד ענרעזײא ןוא רעםעלש ליפ טימ טקאהראפ
 ןעװעג זיא םאװ ,קירטש־יצ א ףיוא ןענעקירט םוצ שעװ ןעגנעהםיוא טנאקעג
 םײב .ךיק ןיא רעטצנעפ םעד וצ ףיוה ןטימ ןיא פולם א ןופ ןגיוצעגנא
 ןיא ןענופעג ךיז טאה םאװ ,שיט רעקיצנײא רעד ןענאטשעג זיא רעטצנעפ

 .בוטש
 טאה סע רעדײא ךאנ ,ןגראמירפ ןיא .ץלא ראפ טנידעג טאה שיט רעד
 ־תיב א ראפ ןטאט םעד טנידעג שיט רעד טאה ,ןביוהעגפיוא רעװ ךיז
 ןכייװ ןסיורג םעד ןיא יוזא טגיל ןאמסארג קיזײא יװ ,טנײה ךאנ .שרדמ

 ־אפ ןײז ןרעה רע ןאק ,ןיכאדלאב־קםאמאד םעד רעטנוא טעב־סגאםענעד
 רעדא ןענרעל םײב סיוא ליטש םיא טמורב רע יװ ,ןוגינ ןקירעיורט םרעט

 ףיוא ןגיװ ךיז ןטאש םנטאט םעד סיורא לטעב ןײז ןופ ןעז ןוא ״ןעגעװאד
 ןיהא ךיז טלקאש ,רפם א רעביא שיט םײב קידנציז ,עטאט רעד יװ ,טנאװ רעד
 יד רעביא טכיל טשטנעבעג רעטומ יד טאה שיט םעד ףיוא .קירוצ ןוא
 ןוא לאירבג .עצילאפ רעד ןופ ןעמונעגרעטגורא טאה יז סאװ ,ךעלרעטכײל
 ןירערעל יד םאװ ,םעס — ,טעברא־םײה יד ןוטעג שיט םײב ןבאה םעם
 — ,םידומיל עשידײ ענײז ,לאירבג ? לוקס־קילבאפ ןיא ןבעגראפ םיא טאה
 ־אד טגרעלעג ןעמעס ןוא ׳ןקיזײא ,םיא רעטאפ רעד טאה טנװא ןכעלטיא ןוא

 ׳ךיז טײטשראפ ,ןסעגעג ןעמ טאה שיט םעד ףיוא .דודיס א ןופ ןענעװ
 ־עג טאה יז םאװ ,שעװ םאד טםערפעג עמאמ יד טאה שיט םעד ףיוא ןוא
 יד טנװא ןיא טגײלעגםיוא רעדא ,סדמערפ ײם ,םנגייא ריא יים ,ןשאװ

 .ראטקארטנאק םעד ןופ ןעמונעגמײהא טאה יזי סאװ ,״ךעלדנאב״
 ־יא סעמאמ רעד ןעזרעד ,קימיא ,רע טאה שיט ןבלעז םעד ײב ןוא
 םײהא טכארבעג קיטיירפ• םענעי טאה רע ןעװ ,םינפ ןקאדשעגרעם
 .לעטשעג סרעקעב םעד ןופ ןעמונעגוצ טאה רע םאװ ,הלח ענעביוהעגנא יד
 ־גא .ךאז עכעלקערש א סעפע ןוטעגפא ןבאה לאז רע ,טנכערעג ■טינ טאה רע
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 םןיאילפערק סעםימ ׳יליװ טאה לאמ לפיװ .ךיוא'םאד ןעוט ךעלגנײ ערע1
 ןשמאר עפוק רעד רעטניזא ןופ ןאק רע זא ,םיאיראפ טסײרגעג ךיז ׳לגנײ
 .הרוחם שמאר א ןגיוא יד ןיא רעלדנעה םעד ןעיצםױרא טראקשופ א ףיוא
 ,טנײמעג טאה ,קיזײא ,רע .ןוטעג לאמ ליפ יוזא עקאט םע טאה רע ןוא
 יװ רעמ טינ ,הלח עצנאג א םײהא טגנערב רע םאװ ,ךאז עטוג א טוט רע זא

 .ןעמאמ רעד יז טגגאלרעד ןוא ,ןכארבעגפא לקיטש ןײלק א

 י טכארבעג באה ךיא סאװ ,טסעז ,אמ —
 עטאל עסיורג א טגײלראפ טאה ןוא שיט םײב ןענאטשעג זיא עמאמ יד
 לרעטםעװש ןײז דאנ ,בוטש ןיא ןעװעג טינ רענײק זיא םע .ןזיוה םמעס ףיוא
 ןפלאהעג ןוא ״קנים״ םײב לקנעב א ףיוא ןענאטשעג זיא עכלעװ ״דרובד
 יד .לגיװ ןיא — לטע דניק םאד ןוא ,רישעג סאד ןשאװ ןטימ ןעמאמ רעד
 .טקוקעגנא םיא ןוא ןזיוה םמעם ןופ פאק םעד ןביוהעגפיוא טאה עמאמ
 ,מנעה עדײב טימ ןטלאתעג יז טאה רע יװ ,הלח יד ןעזרעד טאה יז יװ ןוא
 — ,ראלק רעעז ןאמסארג קיזײא טציא טקנעדעג — ,םינפ. םעמאמ רעד טאה
 יװ ןענעז ןקאב עגנאל עריא .רילאק רעדנא ץנאג א ןעמונעגגא לאמאטימ
 ,ראה סעמםאפ יד ?שא טימ טכירעגנײא ײז טלאװ ןעמ ךײלג ,ןראװעג יורג
 םאװ ,לכיט ןטרילאק םעד רעטנוא ןופ ריא ײב טראשעגםיורא ךיז ןבאה סאװ
 טשרע ,טכאדעגפא םיא ךיז טאה ,ןענעז ,פאק ןפיוא ןגארטעג קידנעטש טאה יז
 ןבאה םאװ ,עריא ןגיוא יד ;טארד יװ ףײטש ןוא יורג ,ןראוועג יורג טציא
 ־עג טינ ךיז לאז רע יװ םאװ ,ןגיוא יד ,םיא וצ טלכײמשעג קידנעטש ךאד
 ןסעזעג קידנעטש ײז ןענעז ,ןוטפא ןעװעג טינ לאז רע סאװ ,ןריפפיוא ןעװ

 ־סיורא ךיז לאמאטימ ןבאה ,ךעלמער עםיורג ערעײז ןיא קיאור ןוא רעכיז
 ,ןגאז טלאװעג סעפע טאה יז .ןלאפםיזרא םוצ יװ יוזא ,ןםיורדניא טצעזעג
 טינ ךיז טאה גנאלק ןײק ראנ ,טגעװאב ךיז ןבאה ןפיל יד .טנעקעג טינ ראנ
 ,שיט ןא טנעה יד טימ טפאכעגנא ךיז יז טאה לאמאטימ •ײז ןופ טרעהעג
 קיטכאמנא טזאלעגרעטנתא ךיז ןוא ,ןלאפ ןופ טציטשעג ךיז טלאװ יז יװ
 ׳טקוקעגגא םיא טאה ןוא ןסעזעג יוזא זיא יז .ןא־ןבױא טראד לוטש סנטאט ןפיוא

 ג ןגאז סעפע טנאקעג טאה יז זיב ,לײװ ערעגנעל א טרעיודעג טאה סע ןוא
 ן ןעמונעג םאד וטםאה ואװ -י

 .ךאז עכעלקערש א ןוטעגפא טאה רע זא ,טםואװעג ןיוש טאה רע .

 .טלמאטשעגםיורא רע טאה — ,ןבעגעג רימ סע טאה רעצימיא —

 לאמאטימ םיא זיא יז — .רעװ ,גאז ?ןבעגעג ריד סע טאה רעװ >—
 .ןעלסײרט ןעמונעג ןוא ןלאפאב

 .ןעװעג הדומ ךיז רע טאה — ,ןעמונעג סע באה ךיא —
 ןלעטשעג םרעקעב םעד ןופ ? ןעמעװ ןופ —

 ןטימ טלקאשעגוצ ראנ ״רעטרעװ ןײק טימ טרעפטנעעג טינ טאה רע :
 .אי ףיוא פאק

 ךיז טזאלעגרעטנורא רעדיװ ,שיט ןא טפאכעגנא רעדיװ ךיז טאה יז
 יז ןוא ,פאק ןופ טראפשעג ,טצאלגעגםיורא ןבאה ןגיוא עריא .לוטש ןפיוא
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 םדערעג ןוא ״טיױו רעד ךיא ןעזעג ןעמעװ טלאװ יז יװ ׳ךיז ראפ טקוקעג טאה
 :ליטש רעד ןיא ךיז ראפ

 ... בנג א — לקינײא סרעניבמאג םירפא —
 .ןרערט טימ טליפעגנא ךיז ןבאה ןגיוא יד ןוא

 רעד ײב ןטעבעג ךיז רע טאה — ׳טינ ןײװ ראנ ׳ךימ גאלש ׳עמאמ —
 .ינק עריא טריראב טאה ׳ריא וצ רעטנעענ ןעמוקעגוצ זיא רע .רעטומ

 זיא םע ז דלוש ןײד ןעד זיא סע ז ןגאלש ךיד ךיא לאז םאװראפ —
 .עקירעמא ןיא הכרעמ ןײמ ׳דלוש ןײמ

 ׳ןרערט עריא ןופ לאװק רעד טנפעעגפיוא ךיז טאה טציא טשרע ןוא
 .םינפ ריא ןופ ץירא ןשטײנק יד ןיא ׳רעטנורא ןענורעג ןענײז ײז ןוא

 טדערעג רע טאה — ׳ןוט טינ רעמ םע לעװ ךיא ׳טינ ןײװ עמאמ —
 .רעטומ רעד וצ טעבעג טימ

 ־עג יז טאה — ׳ןופרעד ןרעװ ריואװעג טינ ראנ לאז עטאט רעד —
 .ךיז ראפ טלמרומ

 ריואװעג טינ ןופרעד ראט עטאט רעד :ןענאטשראפ טוג רע טאה םאד
 .ןופרעד ןסיװ טינ ראט עטאט רעד ראנ ׳אי ץלא .ןרעװ

 רעמ סע לעװ ךיא .ךיד טעב ךיא ׳אפ םעד טינראג לײצרעד ׳אמ -־
 ׳אמ ׳ךימ גאלש — .ץיװעג ןיא סיורא רע זיא טציא ןוא — ׳ןוט טינ לאמנײק

 .ךיד טעב ךיא ׳טינ ןײװ ראנ
 .ינק עריא טריראב ץא רעטומ רעד וצ ןעגנאגעגוצ רעדיװ זיא רע ןוא
 ראנ ׳טרירעגנא טינ םיא טאה יז .ךיז ןופ טפוטשעגפא םיא טאה יז

 .ליטש טנײװעג
 ׳קיתיא ׳רע .שיט ןופ ףיוא־פאכ א ןבעגעג ךיז יז טאה לאמאטימ ןוא
 ןוא .ןסרוד דלאב םיא טעװ ןוא — םיא וצ יז טײג םאד זא ׳טנײמעג טאה

 רעבא סע טאה יז .ןוטעג םע טלאװ יז ןעװ ׳ןעװעג ךעלקילג טלאװ רע
 טצעגאב טאה ׳טנאװ רעד ןופ ךעטנאה א ןעמונעגרעטנורא טאה יז .ןוטעג טינ
 ךיוא יז טאה םעד ךאנ .ןרערט יד טשיװעגםיוא ךיז ןוא ״קנים״ םײב קע ןא
 יד ןיא לדמעה םאד טקורראפ םיא ׳ןגיוא יד טימ םינפ םאד טכאמעג ץיר םיא
 ץיק חײר וצ טינ .פאק ןפיוא לטעקשאק םאד טבײלגעגסיוא םיא ןוא ןזיוה

 םיא ןוא םעצײלפ עריא ףיוא לאש עטכײל א ןפראװעגפיורא יז טאה ׳טראוז
 •ץירא טנאה ןיא הלח יד טקעטשעגנײרא

 .לגיװ ןופ ןלאפםיורא טינ לאז םע ׳דניק ןפיוא גנוטכא ביג ׳עלהרובד —
 ןוא טגאה רעד ייב ןוז םעד ןעמונעגנא טאה יז — .קירוצ דלאב םוק ךיא

 .םיא טימ סיורא זיא

 טפוטשעגכדחא ׳טעפמיא טימ ךיז ךאנ טפעלשעגכאנ םיא טאה יז
 ׳סטראקשופ יד ןופ טפאשגנע רעד ןיא רעביױו יד ןופ גנארדעג םעד ךרוד ךיז
 םעד טימ דײ־רעקעב רעד ואװ ׳לעטשעג םעד וצ ןעמוקעגנא ןענײז ײז זיב

 .סקעבעג ץיז ייב ןענאטשעג זיא לדרעב ןטלעמראפ ןלעג
 ־אב טינ טאה ןוא הלח א ךײא ןופ ןעמטעג טאה לקישטיאב ץימ —

 ז ראפרעד ךײא טמוק לפיװ .טלאצ
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 לגניי ןפיוא טקוקעג ,רעדנואװ טימ ריא ףיוא טקוקעג טאה דיי רעד
 ןטגאזעג ןוא לגעי סאד טנעקרעד טאה רע .טנאה ןיא הלח רעד טימ

 ךימ טעבנגאב רע י ןעמונעג רע טאה הלח ןײא !רע זיא סאד —
 .טנחקלעגוצ יאדװא סקעבעג רעלאט ראפ א .ןכאװ ןוא ןכאװ יוזא ןיוש

 ׳ץלא תא םאד .דײ רעביל קימ ׳טינ ךיא באה רעלאט ראפ ןײק —
 םאװ ,טלעגנײלק עצנאג סאד טלבארגעגםיוא טאה יז ןוא — ,באה ךיא סאװ

 — ,ןדײ םעד ןבעגעגקעװא םע ןוא ,לטײב־טנאה ריא ןיא טאהעג טאה יז
 .ןײז־םלשמ טאג ךײא לאז עקירעביא םאד

 םאד וצ־טמענ ןוא דײ רעד טגאז — ,ןענעבנג טיג רעמ לאז רע —
 .טנאה םעמאמ רעד ןופ טלעגנײלק

 .ןדײ םעד טרעכיזראפ יז טאה — ,וצ ךײא גאז ךיא ,טינ רעמ ,ןײנ —
 ןעמוקעגמײהא ןענעז יבצ־שריה ׳ר ןוא רעטאפ רעד ןעװ ,טנװא םעד
 ןיוש ןענעז רעדניק עלא ןוא ,ןםע םוצ ןשאװעג ךיז ןוא טעברא רעד ןופ
 טימ טיורב א שיט ןפיוא טגנאלרעד עמאמ יד טאה ,שיט םעד םורא ןםעזעג

 ן ןפורעגנא ךיז טאה ןוא גנירעה א
 ־ראפ רימ זיא שײלפ סאד .טעיה באה ךיא סאװ ,ראג זיא סאד —

 .ןראװעג טנערב
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 ״הארמ רעדנא ןא ןעמונעגנא ךיק יד טאה ,תבש־ברע ןעמוקעג זיא סע ןעװ
 ,ןכאמ רעטײרב ךיק יד טנאקעג טאה עמאמ יד .בוטש רעדנא ןא ראג יװ
 הלוגס א םעפע טאה יז זא ,ןענײמ טנאקעג טאה ןעמ זא ,יוזא ןטײרפשםיוא יז
 םאד ןעװעג טינ םע זיא ךאד ןוא ,ךיז טכאד ,ךיק ענײלק עבלעז יד .וצרעד
 םעד רעביא טײטש יז יװ ,ןגיוא יד ראפ טציא ,עמאמ יד ,יז טעז רע .עבלעז
 ןוא .םיא טגאװצ ןוא םיא טשאװ ןוא ןיז עריא ןופ םענײא טלאה ,קנים
 יז טלאה ,טנעה עריא ןופ ךיז טםײר םאװ ,לגנײ ןטימ ךיז טלגנאר יז תעשב
 רעײז טימ ןא ןליפ ןוא ךיז ןכאק שיפ עטליפעג יד ואװ ,ןוױוא ןפיוא גיוא ןײא
 טימ טעװעדנאמאק יז .לביטש עצנאג סאד םעט ןקידתבש ןקידרעפעפ
 ןקורוצקעװא לפעט רעםאװ ,ןוט וצ סאװ ריא טגאז ,עקרעפלעהאב ריא ,ןהרובד
 יד רעביא טירט ןיוש ךיז ןרעה לײװרעד •ןקורוצוצ םרעסאװ ןוא רעײפ ןופ
 יד ןופ ןטסוה םרעטאפ םעד טשרעוצ ךיז טרעה סע ,ןײנ .ןםיורדניא פערט
 יװ יוזא ,ליטש רעײז ןײרא טמוק רע .טירט יד ךיז ןרעה סע רעדײא ,פערט
 .ןײגנײרא ןטאש ןײז רעירפ ןזאל וצ ריט רענעפא רעד ןיא טראװעג טלאװ רע
 ׳ןארק םעד רעטנוא ,לםיש־שאװ ןיא טקעטשעגנײרא פאק ןטימ ,קיזײא ,רע
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 םיא טליפרעד רע ךאנ רעדייא ׳בוטש ןיא ןטאש םרעטאפ םעד טליפרעד
 ? עגארפ עטנאקאב יד ךיז רעטניה דלאב.טרעהרעד רע ןוא .תושממב

 ן טנװאדעג קיציא טאה —
 .םעם רעדא .טנװאדעג טאה לאירבג יצ ,טגערפעג טינ דע טאה לאמנײק
 םיא טאה רע .רעכיז ןעװעג רע זיא ןלאירבג טימ .םיא ףיוא קידנעטש ראנ

 ךיז טאה םעס .טײקשידײ טנרעל רע ואװ ״דרות־דומלת א ןיא ןבעגעגפא
 .קידנעטשבלעז ןעװעג ללבב זיא םעם .תושר סרעטאפ ןופ טכאמעגסיתא ידפ
 הרבח רעד ןיא רעטאפ ןטימ ןײגטימ טלאװעג טינ טײהרענײלק ןיוש טאה רע
 ןיא געט עצנאג ןגעלעגפא זיא רע .געװ ןטימ ןופ ןפאלטנא .ןעגעװאד ןײרא
 ךיז טאה עטאט רעד .ךעלכיב טנעײלעג ןוא קעטאילביב רעשיטאטש רעד
 זיא םע ןוא ,ןכאז יד ןוט ןעמעם טזאל יז םאװ ,ןעמאמ רעד טימ טגירקעג
 טאה ,ןקיזײא ,םיא ראנ .םיא רעביא םײה רעד ןיא תורצ ןעװעג קידנעטש
 מיא טלאװעג ,ןא טײצ רעטםירפ רעד ןופ ןײז ךירדמ טלאװעג רעטאפ רעד
 םיא טאה רעטאפ רעד לײװ ןוא .גאט ןבעלטיא ןענעװאד וצ ןעניואװעגוצ
 טאה םאװ ,ץלא ןוא ןענעװאד םאד ןגארקעג טנײפ רע טאה ,ןענעװאד וצ טײנעג

 .ןענעװאד ןטימ ןוט וצ
 לגנײ םאד םיורא טזאל ,עמאמ יד טרעפטנע — ,טנװאדעג ,טנװאדעג —
 םאװ ,ןגיוא יד ןיא סענילימ עםײװ יד טימ ןײטש םיא טזאל ,טנעה יד ןופ
 ןיוש טציז עטאטי רעד .ןטאט םוצ ךיז טדנעװ ןוא ,דנילב םיא ןכאמ ,ןצראמש
 סאװ ,חרוא ןא ,רעדמערפ א ןעװעג טלאװ רע יװ יוזא ,שיט םײב לקנעב ןפיוא
 רעד ףיוא טנאה ןײא טלאה רע .ןפאפוצפא םעטא םעד טצעזעגוצ ךיז טאה
 ןצנאגניא זיא רע .פאק םעד רעטנוא רע טנעל רעטײװצ רעד טימ ןוא טםורב
 ,זדלאה ןפיוא קידנעטש םיא ײב זיא םאװ ,לביט סאד .סײװש טימ ןסאגעגפא
 יד טימ דמעה םאד ךיוא יוזא ,סאנ־שטיפ טציא זיא ,רעמוז ײס ,רעטניװ ײם

 טאה ,רעמוז טגארט רע סאװ ,לטאלאכ ענעספיר סאד .לברא עטצראװשראפ
 יד ןוא ,רעװש טמעטא רע .ינק רעד ףיוא םיא ײב טגיל סע ןוא ,ןוטעגםיוא רע
 ־וצ ןענעז ײז זא ,ךיז טכאד סע םאװ ,דראב ןײז ןופ ראה עצראװש עפײטש
 יוזא ןוא ׳ןעמעטא ןײז טימ ךיז ןגעװאב ,ןקאב עליוה ענײז וצ טפעלקעג
 ןפיוא םיא ײב טציז לפאק םאד .זדלאה ןכיוה םעניד ןײז ןיא פאנק רעד ךיוא
 ןיא ראה עצראװש יד ךיז ןפעלק לפאק םעד רעטנוא ןופ ןוא ,פאק ץיפש
 ףיוא טקוק .ןוא םיא רעביא טײטש עמאמ יד .ןרעטש ןכיוה ןײז ףיוא ןטסגנא
 ןעגנערבסיורא טיג טראװ ןײק יז ןאק טונימ א .דײלטימ ןוא גראז טימ םיא

 ־רעצ ןיא ךאד םיא טגערפ ןוא ןא םיא טקוק ,טײטש יז .ןפיל עריא ףיוא
 ?דימ —

 .רעטאפ רעד טרעפטנע — ,לםיב א —
 טימ טקעדעגוצ ,זײא טימ לסיש א ךיק ןיא ןײטש טאהעג טאה רעטומ יד
 עקידרעמוז עגנאל יד ןיא ןטלאהעג טראד טאה יז םאװ ,עטאמש לקיטש א
 ןיא ןרעוו עילאק טנאקעג טאה םאװ ,גראװנםע רעדנא ןוא שײלפ ,שיפ םיתבש
 רעדירב ערעטלע יד .טגראזאב ,קיחרז ,רע טאה חיא קיטש סאד .ץיה רעד
 חאפ טגראזעג םאװ־קינײװ ןוא ןכאז ערעײז טימ ןעמונראפ ןעװעג ןענעז
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 ־עפרעדאב ןוא טיונ סעמאמ רעד ןעזעגוצ ׳טײודרענײלק ןיוש ׳טאה רע .זיוה
 ־עג ןוא״קיפליהאב ריא ןײז וצ טנאקעג טאה רע טײװ יװ ךיז טימעג ׳שיב
 םעמאמ רעד ןפלאהעג טינ ןבאה םע .ןײרא בוטש ןיא םאג רעד ןופ ןכאז טכארב
 טגראזאב רע טאה רעמוז •ןטאט מעד ןלייצרעד טעװ יז זא ׳םעקנושארטם
 פא ךיז טלעטש רע ןעװ ׳ןגאװ־זײא םעד טראװעגפא :זײא טימ עמאמ יד
 קיטש א טעראנשעגםיוא לאמא רע טאה ׳עקטאי־שײלפ רעד רעדא ןולאם ןראפ
 טינ זיא ןאמזייא רעד ןעוו ׳ןעמונעג ךיז ןיילא לאמא ןוא ׳ןאמזייא םעד ןופ זייא

 .ןגאװ םײב ןעװעג
 טימ שאלפ א טײרגעגנא ןטלאהעג עמאמ יד טאה לסיש־זײא רעד ןיא
 ׳רעײא ןא ןוא ךלימ ןא ראנ ׳לגאמ׳־לגאג ןימ א ןעװעג זיא םאד .רעסאװ־קינאה
 מענעגײא ןא סעמאמ רעד טיול ׳םעפע ךאנ ןוא ענעמיל ׳קינאה ןופ שימעג א
 טאה טםוה רעד ןעװ ׳ןעקנירט וצ ןטאט םעד ןבעגעג טאה יז םאװ ׳טפעצער
 זאלג א ןםיגוצנא טלײאעגוצ ךיז יז טאה לאמ םאד ךיוא .טפאכעגנא םיא
 טאה עטאט רעד ןעװ .ןטאט םעד ןגארטעגוצ םאד טאה ןוא רעסאװ־קינאה
 ךלימ שאלפ עבלאה יד ןעזרעד רע טאה ׳ןײרא טנאה ןיא זאלג םאד ןעמונעג
 קישײלפ לפעט םעד ןופ טנעאנ ראג עקאט ןוא ׳לםיש־זײא רעד ןיא ןײטש

 .םטכעקעג
 רעד ףיוא ןא עטאט רעד טמױו — ׳ןםע סאד טכאמעגיףירט ׳ףירט —
 טאה גנוגערפיוא ןופ לײוו ׳ןדייר טינ רע ןאק רעמ ןוא — ׳זײא טימ לםיש

 .םיא ןיא טקראטשעג טםוה רעד ךיז
 שאלפ יד טלעטשעגקעװא וטםאה םאווראפ ׳הרובד ורימ זיא ײװ —
 — ז טינ ראט ןעמ זא ׳טגאזעג טינ ריד ךיא באה ? זײא לםיש רעד ןיא ךלימ
 ׳לםיש רעד ןזפ ךלימ שאלפ יד םיורא טפאכ ןוא וצ־טפיול עמאמ יד ןזא
 ךיז טאה סע .טונימ א ןענאטשעג ראנ זיא סע — .םס ןעװעג טלאװ םע יװ
 ךיז טאה םע ׳ריד גאז ךיא ׳היעמש .סטכעקעג ןקישײלפ ןא טרירעגנא טינ

 .ןזאלפא ריד טעװ ׳רעםאװ־קינאה סאד קבירט .טרירעגנא טינ
 ׳ךיז טכארטראפ ןוא טנאה ןיא זאלג סאד ןטלאהעג טאה עטאט רעד
 סע לײװ ׳טינ רעדא ןעקנירט אי רע לאז יצ ׳טגײלעגרעביא ךיז טלאװ רע יװ
 ׳םקישײלפ ןםעגעג טאה רע טניז ׳העש םקעז עלופ ןײק ןעװעג טינ ךאנ ןעגעז

 .ןראװעג קיכלימ רעכיז ךאד זיא רעםאװ־קינאה םאד ןוא
 ׳ןטאט םעד טקיאוראב עמאמ יד טאה — ׳ןראװעג קיכלימ טינ זיא םע —

 •ןעקנאדעג עגײז טנעײלעג ןעװעג טלאװ יז יװ
 ־קינאה זאלג סאד ןפיל עטכאמשראפ יד וצ ןגארטעגוצ טאה עטאט רעד
 ׳רעדגיק יד ןגאװצ ןוא ןשאװ טימ טקיטראפעגפא ךיז טאה עמאמ יד .רעסאװ
 םוצ ןעמונעג רעדיװ ךיז ןוא דמעה ןשאװעג א ןכעלטיא טלײטעגסיוא טאה

 .ןטאט
 טאה עינױ ןײק ואװ ׳פאש ןעמורפ א ןיא טעבראעג טאה עטאט רעד
 טעפש זיב ירפ ץנאג ןופ טעבראעג טראד טאה ןעמ .ןקעמשנײרא טראטעג טינ
 ־אב רעד טאה ראפרעד .ןהעש יד ראג ןלײצ וצ טינ ׳ןײרא טכאנ רעד ןיא
 ־פא ײז ןוא רובצב החנמ ןענעװאד רעטעברא עמורפ ענײז טזאלעג סאבעל
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 ־תלבק וצ ןייז־ןיקתמ קיטכיר ךיז ןענאק ןלאז ײז זא ,ירפ קיטײרפ טזאלעג
 םאװ ״שעװ ןײר לקעפ סאד עטאט רעד טמענ טעברא דעד ךאנ ,קיטײרפי .תבש
 סעקטעפראקש ראפ א ,שעװרעטנוא — ,םיא ראפ טײרג ןיוש טאה עמאמ יד
 עקאט זיא םאװ ,ןײרא הװקמ רעד ןיא טײג ןוא — ,דמעה טשרעבײא ןא ןוא
 רעצנאג רעד ןופ ךיז ןשאװאוצפא ,טירטס סקעםע ןיא ,סאג רעײז ףיוא
 םײהא טמוק עטאט רעד זא ,ךיוא רעבא טפערט סע .טעברא ערעטצניפ ךאװ
 עמאמ יד טלאמעד םיא טזאל ,םיא טפאכראפ טסוה רעד ןוא ,דימ־וצ פאש ןופ

 :ןײרא הװקמ ןיא ןײג טינ
 ןיא ןלאפקעװא ,הלילח ,ךאד טסנאק וד ?וצרעד תוחוב ןעד טסאה —

 .ןשאװמורא ךיז ןפלעה ריד לעװ ךיא ,םוק ״דװקמ רעד
 טמענ יז .רעסאװ סײה טימ לסיש א טײרג ןיוש טאה עמאמ יד ןוא
 יד ןוא ךיש יד רעטנורא טיצ ,דמעה עטציװשראפ םאד ןטאט ןופ פארא
 ,בײל םאד ןבײר םיא לכעטנאה ןטפײזעגנײא ןא טימ טמענ ןוא םעקטעפראקש

 .רעדניק יד טימ ןוטעג רעירפ םע טאה יז יװ יוזא ,סיפ יד
 רעד ןיא ןיז ײרד יד טימ ןעגנאגעג זיא עטאט רעד ןעװ ,רעטעפש
 ךעלגנײ ײרד יד ןוא ,עטאט רעדנא ץנאג א ןעװעג ןיוש סע זיא ,ןײרא הרבח
 ־ײװ עשירפ יד ןיא ,ענעשאװעגפא עלא ,ךעלגנײ ערעדנא ץנאג ןעװעג ןענײז
 ,טנאקעג טאה עמאמ יד ראנ טײװ יװ טכירראפ ,ץנאג ןזיוה יד ,רעדמעה עס
 ׳ךאװ רעד ךרוד ןרילראפ ןגעלפ ײז םאװ ,ךעלקער יד ףיוא ךעלפענק יד
 ןײק טנאקעג טינ ךיז עמאמ יד טאה ךיש יד טימ ראנ .טײנעגנא קירוצ עלא
 ׳עטאלב רעקידעכאװ רעד ןופ טקיניירעגפא ,טצזפעגפא ייז טאה יז .ןבעג הצע
 ׳ןסאצפא ענעבירעגפא יד טינ ,טנאקעג טינ ךאד ײז יז טאה ןכאמ ץנאג רעבא
 םעקטעפראקש יד ײז ךרוד ןעזםיורא טנאקעג טאה ןעמ םאװ ,רעכעל יד טינ

 .םופ ןליוה םעד רעדא
 ךאל אזא ןקיפסיוא ןאק ןעמ יוזא יװ ןםיוו טלאוועג ראנ טלאוו ךיא —
 ־שאק א ןיא ךאל א ןעמ טכאמ רעבא יוזא יװ ״ךיש ,אלימ .לטעקשאק א ןיא
 יז ןעװ ׳ןגאז עמאמ יד טגעלפ — ,טינ ךאד ןעמ טײג פאק ןפיוא ילטעק
 ןא םאוו ,לטעקשאק ןיא ךאל א ,לעטש ןפיוא ,לענש טעווערעצראפ טאה

 .הרבח רעד ןיא ןזיױו ךיז טנאקעג טינ עריא ןיז יד ןבאה םעד
 ןא ןופ קאטש ןטשרעבײא ןא ןיא לאקאל א ןעמונראפ טאה הרבח יד
 ׳ןבולק ײלרענעדײשראפ ראפ ץאלפ־למאז א ןעװעג זיא סאװ ,זיוה־סקלאפ ןטלא
 ־קיטיירפ דארג זיא זיוה ןופ ראדיראק םעד ןיא .ןעײטראפ ,ןענײאראפ ,סנדרא
 למוט ןוא רעדורעג סיורג ןעװעג ,טנװא ןקידעכאװ א ןיא יװ רעמ ,סטכאנ־זצ
 ענעדײשראפ יד ראפ ןבילקעג טראד ךיז טאה סאוז ,םלזע ןטשימעג םעד ןיא
 לאמא ,טנװא־ץנאט א ןעוועג סאד זיא לאמא .טגווא ןופ ״ןעגגומענרעטגוא״
 ׳םרעקנעדײרפ ןופ עיצקעל א לאמא ,בולק ןשיטאמארד א ןזפ גנולעטשראפ א
 טנגוי רעכעלטפאשנאמסדגאל א ןופ םוקפיוגוצ א לאמא ,ןטסיכראנא ןופ

 םאװ ,ןדײ עמחפ יד ןוא — /ךאשײאיסאסא םנעמ גנאי״ א ,עיצאזיגאגרא
 השמ״ םעד ןזפ ןדײ עמורפ ערעדנא יד טימ לכלוש רעײז טלײטעג ןבאה
 ןוא טײלעגנױ יד ךרוד ןסײרכרודא טזומעג ךיז ןבאה ,״שחאל עראיפעטנאמ

30 



 זיא הרבח רעד ןיא .ראדיראק םעד טכאמעג לופ ןבאה סאװ ׳ןעיײפ עגנוי יד
 קידנעטש טראד ןענײז רעטצנעפ ײװצ יד .קידעקיטש ןוא גנע ןעװעג קידגעטש
 ןענעז טנעװ יד ףיוא .סבעװניפש טימ לופ ׳טקאהראפ ׳טכאמעגוצ ןעװעג
 טימ טריצאב ׳שזדאל ן־זפ ןטנעדיזערפ יד ןופ ןטערטראפ ןעגנאהעגםיוא ןעװעג
 עצנאג א םאװ ׳םירפם לקנעש םאד ןוא שדוק־ןורא םעד .ןטנאב ןוא ךעלדנעפ
 טאה ׳גנאהראפ א רעטניה לקניװ א ןיא ןטלאהאב ןענאטשעג ײז ןענעז ךאװ

 דומע ןבעל טלעטשעג ןוא שינעטלעהאב רעײז ןופ טקורעגםיורא קיטײרפ ןעמ
 ןופ ןדײ עמורפ טנװאדעג ןבאה הרבח רעד ןיא .טכיל עקידנענערב יד טימ

 ןעװעג ןענעז ןםאג ערעדנא ףיוא ןלוש עסיורג יד םאװ ׳טפאשינבש רעד
 ׳ןענעװאד ךעלטיא יװ ׳גנאל טרעיודעג טאה ןענעװאד סאד .ײז ראפ ךעלטײװ
 ראפ עקאט ןוא ןעמעם ראפ — ״גניראב״ — קילייװגנאל ןעװעג זיא םע ןוא
 ־אב א טאהעג טאה רע .טכאמעגסיורא ירפ ךיז טאה םעם .ךיוא ׳ןקיזײא ׳םיא
 ׳זיא לאירבג .הרבח רעד וצ געװ ןפיוא ןײג וצ ןריולראפ טײקנילפ רעדנוז
 טאה ןוא ׳טנאװ א ײב ׳ןא־ןביוא טרעקיוהעגנײא ןענאטשעג ׳עטאט רעד יװ
 ײב ןטלאהעג טאה עטאט רעד םאװ ׳ןטםגניי םעד ׳םיא .קאמשעג טנוואדעג
 ןײטש וצ טײנעג עטאט רעד טאה ׳הרבח רעד וצ געװ ןצנאג םעד טנאה רעד
 טאה רע .ןײרא רודים ןיא םיא טימ ןקוקנײרא ןוא םיא ןבעל ןענעװאד םײב
 ראנ יוו ׳רעבא הרשע־הנומש רעד ייב .האנשה תילכתב טאהעג טנייפ םאד
 ךיז טעװ עטאט רעד זא ׳קידנםיװ , רע טאה ׳ןביוהעגנא טאה עטאט רעד
 גראװגנױ םאד ןעז וצ ראדיראק ןיא ךיז טראשעגםיורא ׳ןקוקמורא טינ טציא

 .ןצנאט
 ־מוט עםיורג םאד טנגעגאב ײז טאה סאג ןיא לוש ןופ ןײגםיורא םײב
 ךיז ןבאה םאװ ׳ןשטנעמ עסאמ רעד ןופ שינעפוטש םאד ׳םאג רעד ןופ שינעל
 ראפרעד .סטראקשופ ענעטכיולאב־ןצאקרוטש יד םורא טגנערדעג טבידעג
 ׳קיזײא ׳רע ןוא'סיואראפ ןיבצ־שריה ׳ר טימ עטאט רעד — ײז ןעװ ׳רעבא
 ןענעז ןוא םאג רעקידעכאװ רעד ךרוד טראשעגכרודא ךיז ןבאה — ײז ךאנ
 טנעקרעד טינ ׳טנעקרעד טיג בוטש יד ײז ןבאה ׳ןײרא בוטש ןיא ןעמוקעגנײרא
 ןענעז ןעניושראפםנאמ יד םאװ ׳העש רעד ןיא .םורא ץלא ןוא עמאמ יד
 ךאוו ןופ טייבמוא םעד טכאמעג עמאמ יד טאה ׳הרבח רעד ןיא קעווא ןעוועג
 ׳רעקלא ןיא לקניװ םאד .ןראוועג רעטיירב ןוא רעסערג זיא ךיק יד .תבש וצ

 טנײשעגפא טאה ׳ךעלטעב עטגײלעגנעמאזוצ ײװצ יד ןטלאהאב ןענעז םע ואװ
 א ראפ ןעגנאהעגפיוא טאה עמאמ יד םאװ ׳ךעלײל ןשירפ ןסײװ םעד טימ
 .ןראװעג רעגנעל ןוא רעםערג זיא ךיק ןיא לשיט םאד .תבש דובכל גנאהראפ
 טריצעג ׳לעװצ רעםײװ א טימ ׳שיט א ראנ ׳לשיט םיוא ןראװעג זיא םע
 ןבאה רעטכײל ענעשעמ יד .םיא רעביא טײרפשעגםיוא ׳ןםאפ עלעג טימ
 הלח יד .טכיל עקידנענערב־קידתבש ערעײז טימ ׳עטרעײשעגםיוא ׳מלקניפעג
 ןטימ עקניפאראק רעטיור רעד ןשיװצ ןוא .לכלעװצ סײװ א טימ טקעדאב
 שיט םײב ןסעזעג עמאמ יד זיא טכיל עקידלמעלפ ײװצ יד ןוא ןײװ־שודיק
 ןטלאהעג טאה יז .דײלק ריא רעביא ץרעש םענעשאװעגסיזא־קידתבש א ןיא
 א טימ ׳עלעדײלק שירפ א ןיא ׳עלהרובד ןוא ׳ינק יד ףיוא לטע ענײלק יד

 .ריא ןבעל ןענאטשעג זיא ׳ךעלפעצ יד ןיא לדנעב
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 וכאג ןופ תולוק־ילוק יד ,ןדלאוועג יד .םונהיג ןעװעג זיא ןסיורדניא
 .ןטסיופ טימ יװ רעטצנעפ ןיא טפאלקעג ןוא ףיוה ןכרוד ןסירעגנײרא ךיז ןבאה

 רעדײא םטראקשופ יד םורא רעםערג ןעװעג למוט רעד זיא סטכאנ־וצ־קיטײדפ
 ןפיוקנײא ןעמוקעג ןעמ זיא טפאשינכש רעצגאג רעד ןופ .ךאװ עצנאג א
 ,תורוחם ערעײז טמירעג ןבאה םאװ .רעלדנעה יד ןופ ןדלאװעג יד ןוא ,תואיצמ
 ,קינײװעניא ראנ — ,חומ מעד ןטלאפשעג ןבאה ,ךיז וצ םינוק יד ןפורעג
 רעד ןופ יװ ןעװעג זיא סע .תבש ןעװעג זיא ,ךיק רענײלק סעמאמ רעד ןיא
 ־וקעג ,טגאיראפ םיא ןבאה טײל יד םאװ ׳תבש רעד זיא דײם־טסיא רעצנאג
 ןופ םונהיג רעד ראנ .ךיק םעמאמ רעד ןיא ךיז ןעװעטאר וצ ןפיול וצ ןעמ

 .ןײרא ךיק םעמאמ רעד ןיא ךיוא טנעװ יד ךרוד ןסירעג ךיז טאה סאג רעד

 .פאש ןופ םײהא טמוק עטאט רעד ןעװ ״ךאװ רעד ןיא טנװא ןכעלטיא
 ,ךיז טשאװ ,בירעמ פא־טנװאד רע זא ,טפעשעגםיוא יוזא ,דימ יוזא רע זיא
 ןיוש ,רעקידנפאלש א ,קעװא־טלאפ ןוא — ערעשטעװ עקידעכאװ יד פא־טסע
 ־קיטײרפ .ןוטםיוא ןטימ ןפלעה םיא זומ עמאמ יד זא יוזא ,ןשטנעב םײב
 רעד ךיז טמעג הדועס רעקידתבש רעד ךאנ .שרעדנא םעפע זיא םטכאג־וצ
 ןגערפםיוא טימ ןא־טבײה רע .ךרד ןשידײ ןיא ןיז ענײז ץיז וצ ךירדמ עטאט
 טזאלעגסיוא ןבאה ײז לאמ לפיװ ,ךאװ עצנאג יד ןוטעג ןבאה ײז סאװ ,ײז
 סקיכלימ ןסעגעג ןבאה ײז לאמ לפיװ ,איצומה ןײק טכאמעג טינ ,ןענעװאד םאד
 ײז לאמ לפיװ ,ןעװעג קישײלפ ןענעז ײז םאװ ,םורא העש סקעז ןיא יװ רעירפ
 םאד ןעװעג זיא רעבא רקיע רעד .טראנעגפא ןצימיא ,טגאזעג ןגיל ןבאה

 רעד .ןײז תבש ללחמ םאד — תוריבע עלא ןופ עטסגרע יד ןוא ,ןענעװאד
 ראפ טלעװ רענעי ףיוא טמוקאב ןעמ שנוע ןא ראפ םאװ ,טטואװעג טאה עטאט
 רעראד ןײז סאװ ,טאלאכ םעד ןיא ,פאק ןפיוא לפאק ןטימ .הריבע רעכעלטיא
 ׳שיט םײב ןא־ןביוא ןםעזעג רע זיא ,ןופרעד ןלאפעגסיורא ,ךיז טכאד ,זיא ףוג
 םײב יװ ,ךיז קידנעלקאש ,ןוא ןגיוא יד טכאמראפ טאה ,ךיז ראפ לרפם א טימ
 ןיא ןטלאה ןיז ענײז טלאװעג טלאװ רע יװ ,םו׳נהיג ןזפ טלײצרעד ,ןענעװאד
 ענײז ןופ טאה רע .ןיהא פא־טײג רע רעדײא ,ןבעל ןצנאג ןפיוא ארומ רעד
 עטכאמדאפ עגײז םאװ ,רעדליב עכעלקערש ,רעדליב ןגיוצעגםיורא ןפיל עניד
 ־טראװ סאװ ,המודה־ךאלמ םעד ןופ טלײצרעד טאה רע .ןעזעג ןבאה ןגיוא
 המ״, ־ םיא טגערפ ןוא ,םיא רעביא רבק םעד טישראפ ןעמ ןעװ ,תמ םעד פא
 ,םיכאלמ ײװצ יד ןופ ,םיא רעביא טכאמ ןעמ םאװ ,טפשמ םעד ןופ ?״? ךמש

 םיורג א טקנערב ןעמ .רוגינם םעד ןוא רוגיטק םעד ,מפשמ םײב ןעײטש םאװ
 ,תוריבע עלא ןוא תװצמ עלא ןבירשראפ טראד ןעײטש סע סאװ ,טפשמ םוצ ךוב
 ףיוא ןבירשראפ תװצמ יד ,ןבעל ןצגאג ןײז ןיא ןוטעג טאה שטנעמ רעד םאװ
 םאד ףיוא־טשימ ךאלמ רעד .טײז רעטײװצ רעד ףיוא תוריבע יד ,טײז ןײא
 טאה רע םאװ ״דריבע רעכעלטיא ףיוא תמ םעד ןא־טזײװ ןוא ךוב עםיורג
 ־מוא ןםעגעג טאה רע *טונימ רעד ןיא ,העש רעד ןיא ,גאט םעד ןיא ןזטעג
 טאה רע ,ןגיל טגאזעג טאה רע ;טכאמעג טינ הכרב ןײק טאה רע ןשאװעג
 עםיורג אד רעבא ןענעז סע .תוריבע ענײלק יד ןענעז סאד .טראנעגפא

 רעביא טרעפיה ןעמ ,רעטומ ןוא רעטאפ דובכ פא טינ טיג ןעמ :תוריבע
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 ־רעד טאה עטאט רעד ן־זא .תבש ללחמ זיא ןעמ ׳רקיע רעד ׳ןוא ןענעװאד סאד
 ,טנערבעג ןרעװ עקידניז יד עכלעװ ןיא ,ןעלםעק עטצייהעגנא יד ןופ טלײצ
 עקידניז יד םאװ ,םישק־טײונע ערעדנא עלא יד ןופ ןוא ,טכאקעג ,ןטארבעג
 דײר־רםומ יד טימ טנײמעג עטאט רעד טאה רקיע רעד .ןײטשוצסיוא ןבאה
 ־ געװ ןשידײ ןופ קעװא ירפ זיא רעכלעװ ,ןעמעס ,םענײז ןוז ןטײװצ םעד
 ךיז טשאװ ,טינ טנװאד ,לוש רעשײוג א ןיא ראנ ,הרות־דומלת ןיא טיג טײג
 קינײװ ךיז טכאמ םעם רעבא .הרבח רעד ןופ קעװא טפיול ןוא ןםע םוצ טינ
 ,תושר סרעטאפ ןופ טכאמעג־ײרפ ךיז רע טאה ,זיא רע יװ גנױ יוזא .סיורעד
 רעדנאנאפ טגארט ,ןעגנוטײצ טפיוקראפ רע .קידנעטשבלעז ךיז טכאמעג
 ־ראפ רע םאװ ןוא — ,בצק םײב עגאלדאפ יד טשאװ ,רעםארג ןראפ ךעלקעפ
 טפיול ,טונימ עײרפ א טאה רע ראג יװ .ןעמאמ רעד קעװא סע רע טיג ,טניד
 ־אילביב א אד זיא טראד .טירטס ןאטגניוױר ףיוא קעטאילביב רעד ןיא רע
 םוצ רעכיב יד ןא םיא טזיױו ,םיא וצ טוג רעײז יז זיא ,לדײמ א ,ןידאקעט
 םיא יז טיג לאמטפא ןוא טעברא־לוש רעד ןיא םיורא םיא טפלעה ,ןענעײל
 ךיוא ןוא .קירעגנוה זיא רע ןעװ ,שטיװדנעס א ךיז ןפיוק וצ טנעס ראפ א
 טזט ןעמ םאװ ,ןכאז עכעלקערש יד ןופ טלײצרעד רעטאפ רעד ןעװ ,טציא
 םעם ןיוש זיא ,ןײז וצ רעק םע יװ תבש םעד ןטיהפא־טינ ראפ ןשטנעמ יד טימ
 זיא רשפא ,ירעםארג רעד וצ ןפאלעג ,ךיז טכאמעגםיורא .בוטש ןיא אטינ
 יד ןלײצרעד וצ טיג םענײק ראפ עטאט רעד טאה .ןגארטוצפא לקעפ א אד
 דערעטלע רעד .ןקיזײא ,םיא ראפ דאנ יװ םונהיג ןופ ןכאז עכעלקערש

 ןוא עלהרובד ן םורפ ײם־יװ־ײס זיא רע ,טיג סע ףראדאב ,לאירבג ,רעדורב
 זיא ,עמאמ יד יװ תובקג ךאד ײז ןענײז וצרעד ,גנױ־וצ ךאנ ןענײז לטע
 ...ליפ יוזא ײז ןופ טיג טגנאלראפ ןוא גנוטכא יוזא טינ טאג טיג ײז ףיוא

 עכלעזא ןוא םיא ראפ ,ןײלא םיא ראפ ראנ רעביא םונהיג רעצגאג רעד טבײלב
 ־ןראנעג ,הכרב ןײק טינ ןכאמ ,ןענעװאד סאד רעביא־ןרעפיה םאװ ,רע יװ

 .תבש ללחמ ןענעז — עטםגרע םאד רעבא ,פא

 םאװ ,תוריבע ליפ יוזא ןיוש רע טאה ,זיא רע גנױ יװ ,קיזײא ,רע ןוא
 טרעװ םיא ןיא ץלא .םונהיג ןיא ןטארב ןוא ןענערב ײז ראפ םיא טעװ ןעמ
 טינ ,טײקיטכראפסטאג ןײק טינ .טפשמ סטאג ןגעק ךיז טעװעטנוב ןוא ךיז
 ןראפ ןקערשפא ןײז טימ םיא ןיא ןצנאלפנײא ליװ עטאט רעד םאװ ״דארי ןײק
 ראפ האנש ענעטלאהאב א ראנ ,ץראה שלגנײ ןײז ןיא ךיז טקעװ ,םונהיג
 תוריבע ענײלק עכלעזא ראפ שנוע ןכעלקערש אזא םיוא־טלײט םאװ ,טאג א
 סאד רעדא ,לקעפ א ןגארטפא םאד רעדא ,ןםע םוצ ךיז ןשאװ־טיג סאד יװ
 ןםיורד ןיא ןעײטש עכלעװ ,ןשטנעמ עלא יד ןעק רע .תבש םוא רעײפ ןדניצנא
 ׳לדײ־רעקעב עלעג סאד ןעק רע .תבש םוא ןעלדנאה ןוא םטראקשופ יד ײב
 טפיוקראפ םאװ ,ענעדײ יד רעדא ,למעז א וצ לאמא םיא ײב טפאכ רע םאװ
 סאװ ,הרוסם־טינש ךעלטשער יד ןופ דײ םעד רעדא ,םעקרעגוא עטרעײזעג
 ןלעװ עלא ײז .טראקשופ ןײז וצ םינוק יד קידנפור ׳ןעמעלא רעביא טײרש
 ,טײקיגײלק אזא ראפ ןעלםעק עטצײהעגרעטנוא ןיא ןטאדב ןוא ןענערב ךיז
 ײז ןעוט ןעמעװ ז תבש םוא ןעלדנאה סאד ,ןפיוקראפ סאד יװ טשינראג אזא
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 ךבאה ײז ? טינ רשפא ׳ןבעל א ןכאמ ךאד ןזומ ײז ז םטכעלש םעד טימ ןעד
 ־ראפ ־וצ םאװ טאהעג טלאװ ןײלא רע ןעװ .ײז ןפיוקראפ ,ןפױקראפ וצ סאװ

 .תבש םוא טפיוקראפ ךיוא רע טלאװ ,ןפיוק
 םײב טײטש ,שיט ןופ רעלעט יד ןעמונעגפארא ןיוש טאה עמאמ יד
 ךיוא זיא עמאמ יד .טינ םע טלעפעג ןטאט םעד סאװ ,ײז טשאװ ןוא ״קנים״
 יד ןעװ .רעלעט יד טימ ןפאלק ריא ןופ ןענעקרעד םאד ןאק ןעמ .ןדירפוצ טינ
 רעלעט יד טימ טפאלק ,סרעסעמ־לפאג טימ יז טעגזארב ,ךיז טרעזײב עמאמ
 קיק ןטאט םעד יז טעװ ןגאז .ןכערבעצ טלאװעג ײז טלאװ יז יװ ןשאװ םײב
 ־פיוא טינ ךיז ראט רע ןוא ,רעכאװש א זיא עטאט רעד לײװ ,ןגאז טינ טראװ
 ןאק יז .םיא טעװענאש עמאמ יד .ןא דלאב םיא טפאכ טסוה רעד לײװ ,ןגער
 ־אפ םוצ לםיש־שאװ ןופ ןא ךיז טפמ יז ןוא ,ןטלאהנײא טינ טראפ רעבא ךיז

 ־רעט
 יד םיורא שמזח ןײד ןופ טלײצרעדםיוא ןעװעג דעסעב םיא טםלאװ—
 עכלעזא טימ דניק םאד ןקערשנא טינ ,ןפסױ ןוא בקעי ןופ תױשעמ ענײש
 ךאנ זיא רע .ןופרעד ןםיװ וצ טײצ ךאנ טאה רע .םונהיג ןופ ןכאז עכעלקערש

 .גנױ
 רעעז לאמאטימ טרעװ רע .טינ טרעפטנע ,ליטש טבײלב עטאט רעד
 ןמאה םאד טכערבעצ סע ןןײז קירעיורט עטאט רעד ןאק ,יוא .קירעיורט
 ןזאל ךעלדעל עטשרעבייא יד ,ךאווש םיא ייב ןרעוו ןגיוא יד .ןקוקוצנא םיא
 טחוש רעד סאװ ,ןוה א יװ םיוא טלאמעד טעז רע ןוא ,ײז רעביא פארא ךיז
 ״רעװש טמעטא דע .זדלאה ריא רעביא ףלה ןטימ ,ינק יד רעביא טלאה
 ןוא •ייז ןופ םיורא טיג טמוק טראװ ןײק רעבא ,ןפיל יד טימ טכאמ רע ןוא
 יד זא ,ןקאב עטלטיורראפ עליוה עגײז רעביא ךיז טגײל הרוחש־הרמ אזא
 זייז ןיא ױיגראפ טינ ךיז לאז רע זא ,ךיז טקערש יז .הטרח ןיוש טאה עמאמ

 .רעכײװ ןיוש ,ןא רעדיװ טבײה יז ןוא .ןטסוה
 ,ענעדיי א ראנ ןיב ךיא .םטכעלש ןייק טניימעג טשינראג באה ךיא —
 דניק א ייב ןעמענסיוא רעכיג ןלעוו שמוח ןופ תוישעמ ענײש ,טכארט ךיא ןוא

 .םונהיג ןופ תױשעמ דעדײא
 .עטאט רעד טצכערק — ...יוא ,יוא ,יוא ״.שמוח ןופ תױשעמ —

 טרעטשעצ טרעװ תבש רעד .טלעװ עשידײ עצנאג יד ,רעטנוא־טײג טלעװ א
 .ןײד תילו ןיד תיל .טאג ןײק אטשינ ,תבש ןײק אטינ .היםהרפב

 ןזומ ןיוש טעװ טאג .ןאמ ןײמ ,עקירעמא ןכאמרעביא טינ טםעװ_
 .ןענעז ייז יװ יוזא עקירעמא ןיא ךעלעדײ ענײז ןעמעננא

 רעװ ,ןײז־דירדמ טיג ײז לעװ ךיא זא ...ןיז ענעגײא ענײמ רעבא —
 .עקירעמא ןיא םייוג ףיוא ךאד ןםקאוו ייז ? ןײז־ךירדמ ייז טעוו

 םעד וצ־טגארט ןוא עמאמ יד טגאז — ,ןאמ ןיימ ,טינ ךיד גראז_
 לקיטש א טימ ,ןא גאטײב ןופ םעראװ ןטלאהעג ,ײט עקידתבש לזעלג א ןטאט
 רעדניק עגײמ ךיוא ןלעװ יוזא ,ןײז ןלעװ ןדײ עלא יװ יוזא — .ךעקעל־קינאה
 זיא ךעקעל רעד .קגירט ,אנ .טאג ףיוא ךיד זאלראפ .עקירעמא ןיא ןײז
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 םיא ממענ יז — •טםורב יד ןכאמ רעםכײל ריד טעוו סע .קינאה רעטיול
 סע טעװ יז סאװ ,רעגניפ יד טימ טינ — טעלגעג םיא טלאװ יז יװ ״ןײא
 עטוג עריא טימ םיא טעלגעג — ,ןגיוא יד ןיא רעדניק יד ראפ ןוט טינ

 .דײר

4 

 ןיא לטעב םענרעזײא ןטלעטשעגפיוא ןפיוא ןגעלעג זיא רעטאפ רעד
 ןטאט םעד לײװ ׳ךיק ןיא לטעב סאד. טלעטשעגפיוא טאה עמאמ יד .ךיק
 ןיוש זיא רע .לרעקלא ןטיוט םעד ןיא טפול טלעפעגסיוא קידנעטש טאה

 .לטעב ןפיוא ןגעלעג טפא לאמסנעד
 ,לקינאג ןפיוא טנײשעג טאה ןוז יד ןוא ןײש ןעװעג זיא ןסיורד ןעװ

 טריפעגרעטנורא עמאמ יד םיא טאה ,זיוה ןופ ראדיראק ןיא ןײרא טריפ םאװ
 *עגנײא ןוא ןשיק א טימ טעבעגםיוא ,לוטש א ףיוא טראד טצעזעגקעװא ןוא
 זיא ןםיורד ןעװ .ןסיורד טפול עשירפ ןפאכ לאז רע ,ערדלאק א טימ טקעד
 לטרעװק־ײפש א טימ ,ךיק ןיא ןגעלעג עטאט רעד זיא ,בירט ןעװעג רעבא
 רעדא רעקוצלדנאק טימ טשימעג ׳ךלימ עטכאקעג לפעט א ןוא טײז רעד ײב
 ףיוא ןפראװעג ךיז טאה םאװ /טםו-ה םעד ןלזג םוצ הלוגס א ,ץידקאל טימ
 ־עג טינ םעטא םעד טאה רע זא ,זדלאה םעד טפמערקראפ יוזא םיא ןוא םיא
 ט.אה ןוא ןעװעג קנארק דעעז לאמסגעד ןיוש זיא עטאט רעד .ןפאכפא טנאק

 ריפ יד ןופ ןעמ טאה טבעלעג .פאש ןיא ןטעברא ןײג רעמ טנאקעג טינ
 רעלאט ריפ יד ראנ .ןבעגעג טאה ״יטיראשט״ יד סאװ ,ךאװ א רעלאט
 ךיז טאה יבצ־שריה ׳ר .ןפלעהטימ טזומעג עלא ןבאה ,טעײטםעג טינ ןבאה

 ןגירק טנאקעג טינ ןעמ טאה טרא ןײז ףיוא ןרעדנא ןײק ןוא ,ןגיוצעגסיורא
 ,״ךעלדנאב״ רעמ ןעמונעגמײהא עמאמ יד טאה .טײקנארק סנטאט םעד בילוצ
 יז טאה ,ןטאט ןטימ ןוטראפ ןעװעג טינ זיא יז סאװ ,טונימ עכעלטיא ןוא
 ־הרובד טימ ,טכאנ רעבלאה זיב לאמטפא ,ןישאמ רעד ףיוא טײנעג ,טעבראעג

 :םײה רעד ןיא ןעװעג טיג ןיוש זיא לאירבג .עקרעפלעהסיורא ןא ראפ ןעל
 טנפעעג ןבאה ןדײ עמורפ טימ בר א סאװ ״דבישי א ןיא טנרעלעג טאה רע
 ׳ןלאפעגרעדינא זיא רע רעדײא ׳עטאט רעד .גרובסמאיליװ ןיא םיורא טײװ
 רע זיב ,ןרעדנא םוצ בר ןײא ןופ ןפאלעגמורא זיא ,טגײלעגנײא ןטלעװ טאה
 רע .הבישי רעד ןיא ןעמעננײרא ןלאירבג לאז ןעמ זא ,טלעופעג טאה

 םעד רע טמוק תבש ראנ ,טראד טםע ןוא הבישי רעד ןיא טציא טניואװ
 .ןײז הלוח־רקבמ ןטאט

 טנאקעג טינ טאה רע .םײה רעד ןיא טינ ךיוא ןיוש זיא םעס ןוא
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 ׳,טײקשידיי טימ םיא ןעשטוקאד ץיז ׳ןגאז־רםומ םנטאט םעד ןטלאהסיוא
 :סיתא טײװ ןשטנעמ עדמערפ ײב טניואװ רע ןוא ״םייה יד טזאלראפ רע טאה
 י ןאטגניװיר ףיוא קעטאילביב רעד ןופ לדײמ םאד םאװ ׳סקנארב יד ןיא
 • ־דא גאטײב ,טרידנעמאקער םיא טאה ,םיא וצ טוג ןעװעג זיא עכלעװ ׳טירטם
 ךיוא .לוש־טנװא ןא ןיא רע טנרעל טגװא ןיא ןוא ירעםארג א ןיא רע טעב
 לאמא ןעמאמ רעד ץירא טקעטש רע ןוא ׳ןײרא בוטש ןיא לאמא טלאפ םעם
 טדער רע ןעװ לײװ ׳טינ רע טדער ןטאט ןטימ .רעקיצניװ לאמא ,רעלאט א
 םיא טפאכ סע ןוא — זײב טרעװ עטאט רעד .ךיז ײז ןגירקעצ ,ןטאט ןטימ

 .ןעװענאש רעײז טציא ןטאט םעד זומ ןעמ .טםוה רעד ןא
 ־סעװש יד טימ — רע ,םײה רעד ןיא ןבילבעג ןײלא ,קיזײא ,רע זיא
 ־קילבאפ רעד ןיא ןטלאהעג לגענ ןוא ןײצ טימ עמאמ יד טאה םיא .ךעלרעט
 יד ןוט טנאקעג טינ ,ןעגרעל טוג ךיז טנאקעג טינ רעבא טאה רע •לוקס
 רעד ןפלעה. טזומעג גאטימכאנ טאה רע לײװ ״םײה רעד ןיא טעברא־לוש
 א .טריסערעטניא טינ ךיוא םיא טאה ןענרעל סאד .״ןבעל א ןכאמ״ ןעמאמ

 .ןבעל עצנאג םאד גנורעטש א ןעװעג זיא םע ,דאש א ,דאש
 ךאנ זיא רע !ןראי־רעדניק ענײז ןיא טװאורפעגםיוא טינ רע טאה םאװ
 קידנעטש טאה עטאט רעד זא ,טקנעדעג רע :דאי ןצײרד ץיק ןעװעג טלא טינ
 בװכרב יד ןגאז ןוא ןיליפת ןגײל ןענרעל םיא ףראדאב רע זא ,םעד ןופ טדערעג
 רע ןעװ ,טשרעוצ !ןוטעג טאהעג טינ לאמםגעד זיב ןיוש רע טאה סאװ ןוא
 ־עג ךיז טאה ,םאג ןיא ןעגנוטײצ טפיוקראפ רע טאה ,ןעװעג ןײלק ראג זיא
 ,ןענאראטסער רעביא ןעגנאגעגמורא זיא ןוא ךיש ןצופ ראפ לטםעק א טכאמ
 רעדא ןסעגעג טאה שטנעמ רעד תעשב ךיש טצופעג טאה ןוא ,ןענולאס רעביא
 ,ידעסארג רעד ןיא טרא םמעם ןעמונעגרעביא רע טאה רעטעפש .ןעקנורטעג
 ןיא עגאלדאפ יד ןשאװעג ,םעס יװ ,טאה רע רעדא ,ךעלקעפ ןגארטעצ טאה
 ןפוא־ןיאב רע טאה ךעלדנאב יד ןעײנ ןפלעה ןעמאמ רעד .עקטאי־שײלפ רעד
 קידנעטש טאה רע ןוא בוטש ןיא ןציזנײא טגאקעג טינ טאה רע .טלאװעג טיג
 א ןעמוקאב טאה רע זא ,טכאמעג ךיז טאה סע זיב ,ןםיורדניא טעברא טכוזעג

 .ןטעברא וצ ץאלפ ןקידנעטש
 א רעלעק א ןיא ןטלאהעג דײ א טאה ,ףיוה א ןיא ,טירטס רעטםעה ףיוא
 ןעגנערב ןגעלפ ןםאג עקימורא יד ןופ רעבײװ יד .שעװ ןעלגנאמ וצ ןישאמ
 טאה ,קיזײא ,דע •ןעלגנאמוצסיוא ףיוא שעװ טנקירטעג ןוא ןשאװעג ןיהא
 ןיהא טקישעג לאמא ךיוא םיא טאה עמאמ יד םעראװ ,ץאלפ םעד טנעקעג
 רעםיורג א טימ ןײג טזאלעג ןעמ טאה ןישאמ־לגנאמ יד .שעװ לטניב א טימ
 טלאצאב ןבאה רעבײװ לײט .טנאה רעד טימ טײרדעג טאה ןעמ סאװ ,דאר
 ,קיזײא ,רע .דאר יד טײרדעג ןײלא ןוא ןישאמ יד ןצונ ראפ טנעס עכעלטע
 ןעײרד םאד זיא ערעדנא ראפ .ןעמאמ רעד ראפ ןוטעג יוזא ךיוא טאה
 ־עייט טגעם עכעלטע טלאצעג ײז ןבאה ,טעברא ערעװש־וצ א ןעװעג דאר יד
 טײרדעגמורא ךיז ןבאה סע .דאר רעד ײב -ןרעדנא ןא טימ ,טלעג־לגנאמ רער
 ןענאטשעג ןענעז םאװ ,ןשטנעמ ערעטלע רעדא ,ךעלגנײ רעלעק םעד ןיא

 •דאר יד ןעײרד וצ טײרג
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 טגעם ןעצ ,לטניב ןקיסעמ א ראפ טנעס ףניפ יןעוועג• זיא חידפ רעד
 טאה .רע ןוא ׳סאבעלאב םעד טלאצעג ןעמ טאה טלעג םאד .ןרעםערג א ראפ

 ןופ סאבעלאב רעד ןעװ ׳לאמנײא .רעײרד־לגנאמ יד טלאצעגםיוא ןופרעד
 טאה ,שעװ סעמאמ ןײז ראפ דאר יד ןעײרד ןעזעג ,ןקיזײא ,םיא טאה רעלעק

 :םיא וצ ןפורעגנא ךיז רע

 ? ןלוקםוימ ענײפ טםאה .יאב רעקיטפערק א טסיב —
 ןוא דמעה ןופ לברא םעד טצראשעגפיורא ךײלג רע טאה — ,טעז טא —

 .ןלוקסומ עטנאפשעגנא ענײז ןדײ םעד ןזיוועג
 זיא סע ,ןסיװ רעבא טםלאז ? רעײרד־לגנאמ א רימ ײב קיז טסליװ —

 .גנירגטינ
 טעז טא .טעברא ערערעװש ןוטעג ןיוש באה ךיא ■? טינ סאװראפ

 .טנעה יד ןדײ םעד רע טחיוו — ,עניימ טנעה יד

 ? ןזאל ךיד ןלעװ ןרעטלע יד —
 .טנוזעג טינ זיא אפ ןײמ ? יוזא טינ ,ןבעל א ןכאמ זומ ןעמ —

 לפיוו .לטניב א טנעס ײרד ןבעג ריד לעװ ךיא .ןװאורפ םע טסנאק —
 .עקיטנעס־ײרד ליפ יוזא ,ךעלטניב

 טאה ,ןטסגנא טימ ןעגנאגעגפא זיא רע .רעװש ןעװעג םע זיא טשרעוצ
 רעד טאה ךעלטניב ריפ־ײרד א ךאנ .טנעה יד ףיוא םעילאזאמ ןעמוקאב
 ףיוא ךיז טלאפש רע ,טנײמעג טאה רע זא ,ןכערב יוזא ןעמונעג םיא ןקאנ

 ראנ .ײלב טימ ןדאלעג יװ ,רעװש ןראװעג םיא ןענעז טנעהי יד ןוא ׳ןעײװצ
 םאד ןוא — ,רעדאװק א טנװא ןיא ןעמאמ רעד טכארבעגמײהא טאה רע ןעװ
 ״ןקור ןטרעקיוהעגנײא םעד ןיא ןםעגראפ רע טאה — ,גאט ןלופ א ראפ טיג
 טאלב א טכאנ רעביא טגײלעגוצ םיא טאה עמאמ יד .טנעה ענעלאװשעג יד ןיא
 ־עב םיא זיא סע ןוא ןעגנאגעגפא ץכעליװשעג סאד זיא ,פאט־ןעמולב א ןופ
 ןוא ,ןראװעג טניואװעגוצ ןיוש רע זיא םורא געט ראפ א ןיא .ןראװעג רעס

 .רעמ ןוא רעלאט ןבלאה א לאמלײט םײהא טכארבעג טאה רע
 ־עה ףיוא רעלעק־לגנאמ םעד ןיא טעבראעג טאה רע ןעװ ,לאמסנעד טא
 ־כאנ םיא זיא םאװ ,ךאז עכעלקערש יד ןפארטעג םיא ךיז טאה ,טירטם רעטס
 יד ןעװעג זיא סע .ןטאש רעצראװש א יװ גנאל ןבעל עצנאג םאד ןעגנאגעג
 זיא םע ...םעד ןופ טלײצרעד םיא טאה עטאט רעד סאװ ,ךאז עכעלקערש
 ־רעביא ןגעלפ רעלעק־לגנאמ םעד ןיא .טשינראג ןוא טשינראג ראפ ןעװעג
 ־רעביא רעדא ןעמענוצפא ןםעגראפ ןבאה ןשטנעמ סאװ ,שעװ ךעלטניב ןבײלב
 יורפ א זא ,ןפארטעג טפא טאה םע .תוביס ערעדנא ערעםאװ בילוצ ײז טזאלעג
 יז זיא ןײלא ןוא ןעלגנאמםיוא סאד ןםײהעג ,שעװ לטניב א טכארבעג טאה
 רעבא .םורא ײװצ־העש א ןיא םעד ךאנ ןעמוק טעװ יז זא ,קידנגאז ,קעװא
 .גאט ןטײװצ םעד טינ טמוק יז ,גאט םענעי טינ טמוק יז ,טינ טמוק יורפ יד
 ףיוא ,ךעלטניב ערעדנא טימ םעגײאניא ׳טגיל ןוא טגיל שעװ לטניב סאד
 רענייק ןעװ ׳םורא טייצ א ןיא .ךיז ףיוא ביוטש טבײלק ,עצילאפ רעגנאל א
 םײהא ךיז וצ קעװא לגנאמ ןופ םאבעלאב רעד םע טמענ ,לטניב ןכאג טיג טמוק
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 דא״ ־ טגאזעג ךיז ןוא ןעזעגוצ םאד טאה ׳קיזײא ,רע .קםע ןא רוטפ ןוא —
 ןײא ןופ טסואוועג טאה רע ״? טינ ךיא ראט םאװראפ ׳געמ סאבעלאב רעד
 ־עלײל ,ךעלכיצגשיק עײנ טאהעג טאה םאװ ,עצילאפ רעד ףיוא שעװ לטניב
 ךיז טלאװ עמאמ יד .רעדמעה עשרעביױו ןוא עשרענעמ ,רעכעטגאה ,רעכ

 ןירעד טגיל רע םאװ ,לטעב םנטאט םעד .ןכאז עלא יד טימ ןעװעג הײחמ
 עלא ךאנ ,טנװא ןיא .ןעיצרעביא רעטפא טציא ןעמ ףראדאב ,קידגעטש
 ־ראפסיוא ,רעכעלײל יד ףיוא סעטאל ןגײל קעװא עמאמ יד ךיז טצעז ,ןטעברא
 .טנעה יד רעטנוא ךיז ןכירקעצ ןוא טלא עלא ןענעז םאװ ,ךעלכיצ יד ןטכיר

 ,לטניב ןכאנ טינ טמוק רענײק זא ,ןעזעג .געט ראפ א טראװעגפא ךאנ טאה רע
 ראנ ,רעטצניפ־קאטש ןעװעג זיא רעלעק םעד ןיא ןעװ ,וצ־טכאנראפ רע טאה
 ׳טעראפעג ךיז טאה סאבעלאב רעד ואװ ,ןישאמ־לגנאמ רעד םורא קע רעד
 דעד ןופ לטניב סאד טראשעגרעטנורא ,קיזײא ,רע טאה ,ןטכיולאב ךאװש
 ןעזרעד םיא טאה עמאמ יד ןעװ .ןםיורד םעד טימ םיורא זיא ןוא עצילאפ

 * טצאלפעגםיוא ךײלג יז טאה ,ךיק ןיא שעװ לטניב ןטימ ןעמוקעירא
 ךעגנערב קילגמוא ןא ,וטסליװ םאװ ו רימ וצ זיא ךארב א ,ײװ־ײװ —
 טסאה וד ןענאװ ןופ ,שעװ סאד ןגארטפא וטסלאז ןיוש טא ? פאק ןײמ ףיוא

 .ןעמזנעג םע
 וצ טרעהעג םע .ןםעגראפ םע טאה ידײל א ,ריד גאז ךיא ,אמ ,אמ —

 .ןעמענוצ סאבעלאב רעד םע טעװ ײס־יװ־ײם .טינ םענײק
 זיא םע .ןוט וצ סאװ םעד טימ ןבאה טינ ליװ ךיא .ןעמענ רע לאז —
 לקינײא םרעניבמאג םירפא .בנג א ןײז לאז ןוז ןײמ זא ,טינ ליװ ךיא .הבנג
 ןופ ,ןגארטפא םע וטםלאז טונימ יד .ןבראטש רעירפ ךיא לאז ו בנג א —
 ןוא לטניב סאד ןעמונעג טאה עמאמ יד ןוא — .ןעמונעג סע טםאה וד ןענאװ

 .סיורא ראדיראק ןיא ריט רעד ןופ ןפראװעגםיורא סע
 .ןײרא רעלעק ןיא ןגארטעגקירוצ שעװ לטניב סאד טאה רע

 ,ןטאט םעד ןפארטעג רע טאה ,םײהא ןעמוקעג םעד ךאנ זיא רע ןעװ
 .םעטא םעד ןעמונראפ םיא טאה סאװ ,טםוה ןקידעכײק ןײז ןיא ןעגנאגראפ
 ־סעװש יד .לגאמ־לגאג א טימ ןרעגנירגראפ טװאורפעג םיא טאה עמאמ יד

 .לקניװ א ןיא ,עקידנענײװ ,ןסעזעג ןענעז ךעלרעט
 ־נײא ךיז ןבאה רעדניק יד ,טזאלעגפא ןטאט םעד טאה טסוה רעד ןעװ
 רעד טאה ,םעטא םעד ןפאכוצפא טצעזעגוצ ךיז טאה עמאמ יד ןוא טליטשעג

 * ךיז וצ טעב ןופ ןפורעגוצ םיא עטאט
 .ןגאז וצ םעפע ריד באה ךיא ,רימ וצ רעהא םוק ,קיציא —

 ,סאג ןיא ץיגםיורא טלאװעג טאה ,ןײגוצ טלאװעג טינ וליפא טאה רע
 .טעב םוצ טפוטשעגוצ םיא טאה עמאמ יד ראנ

 .קנארק זיא עטאט רעד .ןגאז סעפע ריד ליװ עטאט רעד ,ײגי —

 עראד יד טקערטשעגםיוא טאה רעטאפ רעד .טעב םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע
 יד טעז רע .טנאה םרעטאפ םעד טקנעדעג רע .םיורא טעב ןופ טנאה

 טימ טקעדאב ,ןײב רעטיול ןעװעג זיא יז .םולח ןיא טכאנײב לאמטפא טנאה
 ךשמה א יװ ןעװעג ןענעז רעגניפ עניד עגנאל יד .טיוה רענעפמורשעגנײא ןא

38 



 ןוא .טנןןה עצגאג יד טקעדעגוצ טאה סאװ ׳בעװעג־ןרעדא ןעיולב םעד ןופ
 עשרעדגיק ןײז רעגניפ יד טימ טמעלקראפ ןוא ןעמונעגנא טאה עטאט רעד ןעװ
 טימ ןראװעג סנײא זיא טנאה ענעגײא ןײז זא ,טכאדעג םיא ךיז טאה ׳טנאה
 טראה טכירעגמוא ןעװעג זיא םעלק רעײז םאװ ,רעגניפ עקידרענײב יד
 טינ ,ךיז וצ טקיטםעפעגוצ ןטלאהעג םיא טאה רעטאפ רעד .ףײטש ןוא

 רעטאפ רעד םאװ ,ןרעהסיוא ןוא ןציז טזומעג טאה רע ןוא ,ךיז ןםײרוצקעװא
 .ןגאז וצ םיא טאה

 ־ראפ ,רעטרעװ טימ ראנ טיג םיא וצ טדערעג טאה רעטאפ רעד ןוא
 עטכאמשראפ ענײז ןופ ןעמוקעגסיורא ןענעז סאװ ,רעטרעוו עטיוט ,עטשלח
 עגעקגוזראפ־ףיט ענײז ןופ ןקילב יד טימ םיא וצ טדערעג ךיוא טאה רע ,ןפיל
 יד טימ טקוקעגנא קידנעמענברוד ןוא גנאל םיא טאה רעטאפ רעד .ןגיוא
 םעד טאה קילב רעײז זא ,טכאדעג ךיז טאה סע םאװ ,ןגיוא עטציהעצ
 ־אעג טאה ,רעגניפ עקידרענײב־טראה יד םאװ ,חוכ ןקידנעגניװצאב ןבלעז

 * ןביוהעגנא טאה רע זיב ,רעכעלזאנ עקידעקוצ יד טימ רעװש טמעט
 ,טינ םײװ ךיא .הװצמ־רב וטםרעװ םורא םישדח ראפ א ןיא ,ןוז ןײמ —
 תוירחא סאד ןגארט וטסעװ הװצמ־רב ךאנ ראנ ,ןבעלרעד םע לעװ ךיא ביוא
 ,גנידצלא ראפ ןובשחו־ןיד ריד ןוס ןרעדאפ טעװ טאג ןוא ,ןײלא ךיז ראפ
 לחומ טאג ריד טעװ ,טציא זיב ןוטעג טםאה וד םאװ ,אלימ .ןוט טסעװ וד םאװ
 ,וצ ריימ גאז ,הװצמ־רב ךאנ רעבא .הװצמ־רב טינ ךאנ טסיב וד לײװ ,ןייז
 ־נײק ,םנײד טינ זיא םאװ ,ןרעדגא ןײק ןופ ןעמענ טינ לאמנײק טסעװ וד זא
 ,ןטײקכעלגעמ ענײד עלא טימ ןעז וטםלאז ,אי ״דלילח ,רעמאט ןוא .טיג לאמ
 וטםגאז .ןדאש םעד ןקיטיגראפ וצ ,קירוצ סע ןרעקוצמוא ,טםבעל וד ןמז־לכ

 ?וצ םאד רימ
 ,טסורב רעקיראה רענעפא רעד טימ קיטכראפ ןעזעגםיוא טאה עטאט רעד
 פא־ןוא־ףיוא ןעגנאגעג זיא םאװ ,פאנק־לגראג ןטימ ,ןגיוא עקירעיורט יד טימ

 :טלמרומעגםיורא ליטש טאה לגגײ סאד ןוא ,זדלאה ןײז ןיא
 ...טיא קיעט טנדיד ײא ,אפ —

 .ןפורעגנא ךיז עמאמ יד טאה — ? שידײ ןטאט םוצ ןדײר טיג טםנאק —
 א .טינ םמענײק זיא םע ,םנײז טינ זיא םע ,ןעמונעג טינ באה ךיא —
 .ןעמונעגוצ םאבעלאב רעד םע טלאװ ײס־יװ־ײס •טזאלעגרעביא םע טאה ידײל
 ןוטעג טםאה וד םאװ ,םאד ,אלימ .לקעפ םעד ןגעװ טינ דער ךיא —
 — ,טגאזעגרעביא רעטאפ רעד טאה — ,ןײז לחומ טאג ריד טעװ ,טציא זיב
 .ריד ראפ תױרחא סאד גארט ךיא ,ךיז ראפ תױרחא ןײק טיג ךאנ טסגארט וד
 וטסלאז ,םשה־ןעמל ״דװצמ־רב ןרעװ טסעװ וד ןעװ ,רעטײװ ףיוא ,אבהל ראנ
 ןופ םידאפ ץיק טינ וליפא ,ריד וצ טינ טרעהעג םאװ ,ךאז ץיק ןרירנא טינ
 ־יגראפ ,םשה־ןעמל ,םע וטםלאז ,אי ,הלילח ,רעמאט ןוא .טשינראג ,דגב א

 ?טסרעה וד ,טםרעה וד .טסבעל וד ןמז־לכ .ןקיט
 .רעה ךיא ,רעה ךיא —

 ? וצ רימ סאד טסגאז —
 .וצ ריד גאז ךיא ,וצ ריד גאז ךיא —
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 וד ןמז־לכ ״ןכאמטוג טםלאז .רעביא לאמאכאנ םאד ריד רזח דיא — -
 וד ליױו ׳העזבש ץיק ,ףכ־תעיקת ץיק ריד ןופ ןעמענ טינ ןאק ךיא .טסבעל
 .סע קנעדעג ,םשה־ןעמל ,םע קנעדעג ראנ .הװצמ־רב ןײק טינ ךאנ טסיב

 ? ןעקנעדעג סע טםעװ
 .ןעקנעדעג סע לעװ ךיא —

 ־עגנא רעטאפ רעד טאה — ,ןוז ץימ.׳ןײז ןםיװ וטסלאז ןסיװ סעראװ —
 םעד ןגעק טוט שטנעמ א סאװ ,תוריבע יד זא — ,ןוגינ־ארמג א טימ ןביוה

 תבש־ללחמ ,הלילח ,וליפא רעדא ׳ןענעװאד־טינ ״דלילח ,יװ ,םלוע־לש־ונובר
 .רופכ־םױ םיא וצ טעב ןעמ ןעװ ,לחומ זיא רע ןוא — ,ןײז לחומ טאג ןאק ,ןײז
 ןאק ,ןשטנעמ רעדנא ןא ןגעק טײגאב שטנעמ ץיא סאװ ,תולװע יד.רעבא
 הלװע יד ןעגנאגאב טםיב וד סאװ ,שטנעמ רעד ראנ .ןײז לחומי טינ טאג
 וד ןעװ ,לשמל .ןײז לחומ ריד ןאק ןײלא רעטהלװעאב רעד דאנ ,םיא ןגעק
 םאװ ,הלילח ,רעדא ,בוח םעד טינ טסלאצאב ןוא טלעג ןעמעװ ײב טסגראב
 ןופרעד טסײװ רענעי יצ ,וצ םענעי ײב םעפע טסמענ וד ,רעגרע ךאנ זיא
 טינ לאז שטנעמ רעד רעװ ,בוח־לעב ךעקיבײא ןא סמעגעי וטםיב ,טינ רעדא
 וטיזומ ,ןביעל ןײד ײב בוח םעד טינ טסלאצאב וד ״דלילח ,ביוא ןוא .ץיז
 וד סאװ ,ןשטגעמ םעד ײס — ,ןענידפא םיא ןוא טיוט ןכאג קירוצ ןעמוק

 ׳טעבנגאב ,הלילח ,טסאה וד סאװ ,ןשטנעמ םעד ײם ,םיא ײב טגראבעג טסאה
 לחומ טינ ריד זיא בוח־לעב רעד ןענאװ זיב ,ןײז ײרפ טינ טםעװ וד ןוא

 .טינ ךיד טײרפאב ןוא

 ףייטש ץלא ךאנ טנאה םנוז ןטימ .טלעטשעגפא ךיז טאה רעטאפ רעד
 רעדיװ םורא לײװ א ןיא רע טאה ,רעגניפ עקיכאנק ענײז ןשיװצ טקירדראפ

 1 ןביוהעגנא
 ־עג ןעגעז םאװ ,ןשטנעמ זא ,ןוז ץימ ,ץיז ןםיװ וטםלאז ןםיװ ןוא —
 ךאנרעד ןענעז ,תובוח ערעײז טלאצאב טינ ,ונילע אל ,ןבאה ןוא ןבראטש
 ,תומהב יװ ,טזומעג ןבאה ןוא ,דרעפ ןיא לגלוגמ ,דרע רעד ףיוא קירוצ ןעמוקעג
 ־עג רוטפ. רעירפ טינ ןעגעז ײז ןוא .תובוח ערעײז ראפ ןטעבראפא ,ךיבעג

 טאה םע .ןעװעג לחומ טינ ײז טאה בוח־לעב רעד זיב ,לוגלג רעײז ןופ ןראװ
 רענײא זא — ,םיריפם עקילײה ערעזדנוא ןבײרשאב יוזא — ,לאמא ןפארטעג
 ןאפש ןיא טפעלשעג ,טעבראעג רעװש רעײז טאה סאװ ,דרעפ א טאהעג טאה

 בתכ א לקנעש א ןיא ןענופעג םאבעלאב רעד טאה לאמנײא .תואשמ עםיורג
 טאה רענעי ראנ ,ןעװעג קידלוש םיא זיא רענײא םאװ ,בוח ןטלא ןא ןופ
 זיא שטנעמ רעד״ :טכארטעג סאבעלאב רעד טאה .טבעלעג טינ רעמ ןיוש
 •״בוח םעד ןײז לחומ םיא לעװ ךיא ,םירא ןעגעז םימותי יד ןוא ,טיוט ךאד
 טוג ןײז זיא עגר ותואב .ןסירעצ םיא ןוא בתכ םעד ןעמונעג טאה רע ןוא
 ןוא לאטש ןיא ןײרא זיא סאבעלאב רעד ןעװ .ןלאפעגקעװא לאטש ןיא דרעפ
 רעד — ,יכדרמ ׳ר״ :טגאזעג רע טאה ,ןגיוצעגסיוא דרעפ םעד ןעזרעד טאה
 טאג זא טנײה .״בוח םעד לחומ ךײא ןיב ךיא — ,ןסײהעג יוזא טאה בוח־לעב

 א ראפ ךאנ ןכש־לכמ ,טינ טלאצאב ןעמ םאװ ,בוח א ראפ יוזא טפארטשאב
 ? הבגג

 טסקערש וד .תושעמ ענײד טימ ףיוא ןיוש רעה ,ףיוא ןיוש רעה —
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 -קירוצ ךיז רעמ טנאקעג טינ עמאמ יד טאה — ׳סיורא המשנ יד לגנײ םעד
 •ןטלאה

 ךאנ זיא המשנ יד ןמז־לכ ׳ןגאז טינ טציא םיא סאד לעװ ךיא זא —
 — זןײז טינ אד ןיוש לעװ ךיא ןעװ ׳ןגאז םיא םאד טעװ רעװ זיא ׳רימ ןיא

 .טצכערקעג רעטאפ רעד טאה
 סאװ ׳ןשטנעמ ןופ ןלײצרעד ךאנ ןעמונעג םיא טאה רעטאפ רעד ןוא
 ןענעז ײז םאװ ׳תובנג ראפ דרע רעד ףיוא קירוצ טיוט ןכאנ טקישעג ןרעװ

 ײז זיב ׳קעפ ענרעײלב ׳תואשמ ערעװש ןגארט ײז ןוא ׳ןבעל םײב ןעגנאגאב
 רעװעשראװ יד ףיוא תמ א טנעקרעד לאמא טאה רענײא •ײז רעטנוא ןלאפ
 ןדאלאב ןעװעג זיא סאװ ׳ןגאװ א ןיא ׳דרעפ א יװ ׳טנאפשעגנײא ׳ןםאג

 .תואשמ ערעװש טימ
 ־אב ןוא ןעמונעגקעװא םיא ׳ףוםל ׳עמאמ יד טאה — ׳גונעג ןיוש —

 .רעגניפ עקידרענײב סנטאט םעד ןופ טײרפ
 •טנײװעצ ךיז ןוא טגאזעג לגנײ סאד טאה — ז וד יא דיד טאהװ —

 יד םיא טאה — ׳הבוט ןײד טנײמ עטאט רעד .ןוטעג טשינראג טסאה —
 ןופ ןעמונעגסיורא טאה יז .ןרערט יד טשיװעגפא םיא ׳טליטשעגנײא עמאמ
 ףיוק ׳םיורא םאג ןיא ײג — .ןבעגעג םיא ןוא טנעם ףניפ עצנאג עלעטײב א

 .דאלאקאש ךיז
 !יופ ׳דאלאקאש —

 ןעמוקאב טאה רע זא ׳טקנעדעג ןאמסארג קיזײא .םאג ןיא םיורא זיא רע
 ראפ ךיז ןפיוק וצ טכארטעג טאה רע .ךאז עכעלקערש א ןוטוצפא קשח םיורג
 ןעזעגסיוא טינ םיא טאה םאד רעבא .ןרעכיור םוצ ןטעראגים טלעג םעד
 יםנעליד ףיוא ןולאס א ןיא ןײגנײרא טלאװעג טאה רע .ךעלקערש גונעג
 םיא טעװ ןעמ זא ׳טםואװעג רעבא טאה רע ׳ריב זאלג א ןעקנירט ןוא טירטס
 .ךעלקערש גונעג ןעװעג טינ ךיוא םאד זיא וצרעד .ריב ןײק ןפיוקראפ טינ.
 ןײק ןפאכ טינ רע טעװ טנײה ׳ןײנ .םטראקשופ יד וצ קעװא זיא ךע ןוא
 ־רעדניק א זיא םאד .ךיז ראפ טכארטעג רע טאה — ׳למעז ןײק ׳סעקרעגוא
 טראשעגוצ ךיז טאה ׳רעבייװ יד ךרוד טפוטשעגכרודא ךיז טאה רע .ליפש
 ־עג טימ טאה רע .הרוחס־טינש ךעלטשער ׳ןשמאר טימ טראקשופ םעד וצ
 הרוחם םיוטש א רעטנוא ןופי םנלאװ שמאר א פאכ א ןבעגעג רעגניפ עטקיש
 ראנ .ןגאיכאנ םיא טעװ ןעמ זא ׳טנכערעג טאה רע .ןפאלטנא זיא ןוא
 ־קיירוצ רע זיא ׳ךאנ טינ םיא טגאי רענײק זא ׳ןעזעגמורא ךיז טאה רע ןעװ
 ־נפיול ׳ןוא טראקשופ םעד ףיוא קירוצ שמאר םעד ןפראװעג טאה ׳ןעגנאגעג

 ־רחוס םוצ ןגירשעגכאנ רע טאה ׳טראד ןופ קיד
 .טעבנגעגוצ םע באה ךיא ׳םרעײא זיא סע —

 .םײהאי קעװא זיא ןוא דאלאקאש טנעס ףניפ יד ראפ טפיוקעג טאה רע
 ׳ןעלטע ןוא ןעלהרובד ׳ךעלרעטסעװש ענײלק יד טלײטעגנייא טאה רעי ןעוו

 :רעטאפ םוצ ןפורעגנא ךיז רעטומ יד טאה ׳דאלאקאש ךעלקיטש וצ
 .לגנײ טוג א זיא קיזײא ׳טםעז —,

 ןוא רעטומ יד טמירקעגכאנ קיזײא טאה — ו אי ,לגנײ טוג א —
 .םיורא םאג ןיא קירוצ ןפאלעגםיורא זיא
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 רעד ןיא עזאר ןיראטערקעס ץיז טימ ןסעזעג זיא ןאמםארג קיתיא
 טאה םע .םי גערב םענעפא ןטײרב םוצ טקוקעגםיורא טאה עכלעװ ,ענאבאק
 וצ גרעבנזאר םימ ןופ עיטאמאלפיד קינײװ טיג ןוא ימ ךס א טרעדאפעג ךיז
 דארג םעראװ .םי גערב ןפיוא ןוא םיורא ןסיורד סאבעלאב ריא ןקאלראפ
 ןאמםארג רעטלא רעד טאה ׳תומולח עזײב ןופ טכאנ רעד ךאנ ׳ןגראמירפ םענעי
 קשח א טימ ׳עיגרעגע טימ לופ ,טרעטנומעגפיוא ענדאמ טפאכעגפיוא ךיז
 עײנ ןוא עטלא ענײז ףיוא ןטעברא וצ ,ןוט וצ ךײלג ךיז ןעמענ וצ ןליװ א ןוא
 טעברא רעד ןיא טכוזעג טלאװ רע יװ ןעװעג זיא םע .ןטקעיארפ ןוא רענעלפ
 ־יא טאה טכאנ עכעלקערש יד סאװ ,ליפעג ןכעלגײפ םעד ןופ גנונירטנא ןא
 לאמאטימ טצײלפעגנא ןבאה סאװ ,תוחוכ עײנ יד ןוא ,םיא ןיא טזאלעגרעב
 ־לא רעד םיא וצ קירוצ ןעמוקעג זיא לכ־םדוק .ןפלאהעג םיא ןבאה ,םיא ןיא
 .בושי ןשיטאטש א ״ןדע־ןג־רעטניװ״ םעד םורא ןעיובוצפיוא ןאלפ רעט
 ,טקעיארפ ןסיורג םעד ןבײהנא טלאזעג טאה ךאמםארג ןוא ןאמםארג״ עמריפ יד
 ־רעטסומ א עיזאטנאפ רעד ןיא טלאמעג ןױש ךיז טאה ןאמםארג קיזײא
 ־ןילאזאג ,םרעטאעט־אניק ׳ןעמארק ,ןסאג עטרינאלפםיוא טימ םי םײב לטעטש
 ןטײב ײנספיוא ןזומ ךיוא ןעמ טעמ בושי םעײנ ןופ יובפיוא ןטימ .סעיצנאטס
 ־עגםיוא ןוא טרעםערגראפ ליפ .״ןדע־ןג־רעטניװ״ םעד ןופ רעטקאראכ םעד
 ־ניװ״ רעד טעװ ,ןזײרפ עקיסעמ טימ לעטאה רענרעדאמ א יװ ,טרעטײרב
 עטםערג ץיז ראנ טינ ןײז ,ןעמאנ ןײז ןגארט טעװ בושי רעד םאװ ,ךדע־ןג־רעט
 שזיטםערפ םעד ךיוה רעײז ןבײה ךיוא טעװ ראנ ,גנומענרעטנוא עלעיצנאניפ
 ןפיוא ךײלג טלאװעג טאה רע .ךאמםארג ןוא ןאמםארג״ עמריפ רעד ןופ
 ןקישוצ דימו־ףכית םיא לאז ןעמ זא ,קראי־תנ ןיא ןוז ןײז ןרינאפעלעט טרא
 .רעטעבראטימ ענײז ןוא לקנערפ טקעטיכרא םעד ,םרעטםײמיוב־ןטםילאיצעפם
 םיא טאה גרעבנזאר םימ .טקעיארפ םעד ןטעבראסיוא ןוא ןריטוקסיד וצ

 .ןופרעד ןטלאהעגפא תורצ טימ םיוק

 ןא ףיוא ןציזנײא טיג וטסנאק םאווראפ ? ריד טימ ךיז טוט סאװ —
 םאװ זיא .ורפא ףיוא ,עיצאקאװ ףיוא רעהא ןעמוקעג ךאד טםיב זטרא
 ־קערש רעד ךאנ ןפיולטנא סעפע ןופ טםליװ ? ןטעברא וצ יוזא ךיז וטםײר
 זרימ ןופ םיוא ךיד וטםטלאהאב סאװראפ ?םע זיא םאװ ?טכאנ רעכעל

 .םיא ףיוא טרעזײבעג ךיז יז טאה — ? סע זיא סאװ ,רימ גאז

 טאה — ?םיוא ןעד ךיא טלאהאב םאװ ?ןפיולטנא ,טסײה סאװ —
 .ןגיוא יד ןיא קערש טימ טגערפעג ןאמםארג

 סאװראפ ? ךיד טקינײפ םאװ ,ראמשאק םעד ןופ ןפיולטנא טסליװ —
 רעװ ןוא — ןײרא טגעה יד ןיא ךיד םענ ? םעד טימ ןפא סיורא טינ וטסמוק
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 יוזא סע טלאה .ךיד טקירד םאוו ״דרצ רעד ןופ רוטפ לאמעלא ראפ לאמנייא
 ? ןכאמ ץגאג טינ ןיוש סע ןאק ןעמ זא ,טכעלש

 י דטםנײמ סאוו —
 .ױ;א ךיד טקערש סאװ ,טכאנײב ךאוז ךיד טלאה סאװ ,ךאז יד —
 ,סניוזא ןוטעג םיא וטסאה םאוז ? יקסלאװאק רעד םע זיא רעװ ,רימ גאז

 ןארומ טסאה וד םאװ
 י ךיא ...מה —

 זטשינראג רימ וטסלײצרעד סאותאפ .ךיד טגאלפ ןסיװעג ןײד ,אי —
 לאמא ןעװעג ןיוש ךאד ןענעז רימ ?ןפלעה ןעגאק ריד ךיא לעװ רשפא

 ?תמא טינ ,םעלק ןרעגרע ןא ןיא
 .לײװ א טרעלקעגכאנ טאה ןאמםארג

 ־אב עקאט ריד ךיא טלאװ רשפא .טכער עקאט וטםאה רשפא ,אי —
 ךיא ,אי .טיורטראפ טינ םענײק ראפ ךאנ םע באה ךיא .ןלײצרעד טפראד
 .ןפלעה ןענאק רימ טעװ םאװ ,שטנעמ רעקיצנײא רעד טםיב וד זא ,רעכיז ןיב

 .ךיז ראפ יװ רע טגאז — ,ןלײצרעד עקאט ריד ףראדאב ןעמ
 ־ארט עצנאג א ןופרעד ןכאמ טםלאז וד זא ,טינ רעבא ליװ ךיא —
 ראנ ךיז טסאה .טשינראג טימ טשינראג ,רעכיז ךיא ןיב ,זיא םע .עידעג
 טאה ראטקאד רעד .רעבעל רעקנארק ןייד ןופ ץלא טמוק םע .טדערעגנײא
 א ןיא ןײרא ךיד טפראװ רעבעל עקנארק ןײד .םעד ןגעװ טגראװעג ךימ
 ,קנערק ןײד טינ ביוא ןוא .קנערק ײלרעלא ןײא ךיד וטסדער ״דרוחש־הרמ
 ןציז םאװ .ןעגנאגאב טשרמולכ טסיב וד סאװ ,ןכערבראפ א םעפע סע זיא
 רימ •ןוז רעד ףיוא ןײגסיורא רימאל ?בוטש רעטקיטשראפ א ןיא ,אד רימ
 קיסײרד ןשטנעמ יד ךאד טסנכער וד .םעד בילוצ רעהא ןעמוקעג ךאד ןענעז
 םוק .ןוז רעד ףיוא ןענערבפא אד ןענאק ךיז ןלאז ײז זא ,גאט א רעלאט

 .רעדנאנאפ לםיב א ךיז לםײרט ,הרוחש־הרמ רעד ןופ סיורא

 סע יװ ןוא — ׳ןאמםארג טגאז — ,טכערעג עקאט זטםיב רשפא —
 .ךאנ טײהרעליטש ריא רע טיג ,רע ןעװעג טשינראג טלאװ

 מריװרעזער זיא סאװ ,ענאבאק רעשינאפש רעטצופעגםיוא רעד ןיא ןוא
 ,ןאמסארג טאה ,רעכיפעט עשיםרעפ טימ טײרפשעג ,םיא ראפ לעיצעפם ןעװעג
 ראפ ץראה ןײז ןגראמירפ םענעי טנפעעג ,לוטש־גיל א ףיוא קידנגיל בלאה

 .ןיראטערקעס רעד
 ןטימ ׳עזאר גנילצולפ טגערפ — ?ןוטעג םניוזא םיא וטםאה סאװ —

 .גנוטײצ־ןגראמירפ רעד ןיא שינעטער־טראװצײרק ריא רעביא ןגיובעג פאק
 ? ןעמעװ —

 .ןיקסלאװאק םעד •—
 .ןאמםארג טרעפטנע — ,טעבנגאב םיא באה ךיא —

 יד ךיז קידנםייב ,גרעבנזאר םימ רעביא טגערפ — ?טעבנגאב —
 .טראװ קירעביא ןײק ריא ןופ ןשטילגסיורא טינ ךיז לאז סע ,גנוצ

 .טעבנגאב ,אי —
 .עזיופ
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 זוצרעד ןעמוקעג וטסיב יוזא ױו —
 עטצונעג ןופ םארק א ןיא טעבראעג באה ךיא .טושפ ןעװעג זיא סע —.
 א ,ןגעלעג זיא רעטאפ ךײמ .ירעואב רעד ףיוא רעדײלק עײנ עקיליב ןוא
 ־אפ ןײמ טאה ראי ןעצ־טכא ןופ ךשמ ןיא .אלעםיטנאמ ןיא ,רעקידנבראטש
 ןטלאהעג טאה רע ,טקאפ א ןעװעג זיא םע .ןבראטש ץיא ןיא ןטלאהעג רעט
 .ןראי־רעדניק עירפ ענײמ ןופ טקנעדעג סע באה ךיא טניז ,ןבראטש ןײא ןיא
 םאװ .טסואװעג טינ טאה ״יטיראשט״ יד .טכוזדניװש ףיוא ןטילעג טאה רע
 ןזאלראפ זומ עטאט רעד זא /טגאזעג ןבאה םיריוטקאד יד .םיא טימ ןוט וצ
 לסיב א ןעמאמ רעד טגראבעגסױא ןבאה ײז .גרעב יד ןיא ןראפ ןוא קראי־ױנ
 הרבח ןײז .אלעסיטנאמ ןיא ״זיוה־גגידראב׳, א ןענעפע לאז יז זא ,טלעג
 טאה יז םאװ ,ןטאט ןקידנבראטש םעד ץוחא .ןפלאהעגסיורא ךיוא םיא טאה
 ראפ ןכאק וצ טאהעג עמאמ יד טאה ,אלעסיטנאמ ןיא טנעה יד ףיוא טאהעג
 .ןרעמיצ ערעײז ןעמאר ןוא ,ןענאטשעגנײא ריא ײב ןענעז סאװ ,ןשטנעמ יד
 ,יז טאה רעבא רעטניװ .ןעמוקסיוא זיא־סע־יװ טנאקעג ךאנ יז טאה רעמוז
 ענײמ .זיוה ןקידײל ןוא ןטלאק א ןיא טרעגנוהעג ,ךעלרעטסעװש יד טימ
 ,לאירבג ,רערעטלע רעד .םײה רעד ןיא ןעװעג טינ גנאל ןיוש ןענעז רעדיךב
 םעם .ץניװארפ רעד ףיוא ץעגדע ,דמלמ־ארמג א רעדא ,לבר א ןראװעג זיא
 טלאמעד ןיב ךיא .ןראװעג טסילאיצאם א ,קיטילאפ ןיא טזאלעגנײרא ךיז טאה

 .ראי ןצכעז רעדא ןצפזפ םורא ןעװעג טלא

 טינ ,טלעג ןענידראפ וצ ןטעברא טזומעג ןא טײהדניק רעירפ ןײמ ןופ״
 .טכאמעג ךיז טאה סע סאװ ײב טעבראעג .ןענרעל וצ טײצ ליפ ןײק טאהעג
 טלאצעג רימ טאה ןעמ .קינײװ טנידראפ ךיא באה םארק־רעדײלק רעד ןיא
 ־עג ךיא ןיב .ןעמונעגעירא באה ךיא םאװ ,םעד ןופ טנעצארפ םענײלק א
 רעד ןיא רעמוז ,ץענ ןוא טלעק ןיא רעטניװ ,םארק רעד ראפ ןםיורד ןענאטש
 ־עג םיוק רימ ןבאה יןטסנידראפ יד .מינוק טפעלשעגנײרא באה ןוא ,ץיה
 טײצ־רעטניװ טװאורפעג ךאנ באה ךיא ןוא .ןסע ןוא ישזאל ףיוא טקעלק
 ־וק טלאװעג רעבא באה ךיא .רעלאט ראפ א טימ ןפלעהםיזרא ןעמאמ רעד
 ןרעװ טנאקעג טלאװ ךיא זא ,טביולגעג באה ךיא .סרעסעב סעפע וצ ןעמ.
 ־ניק יד זא ,ןראװעג־ריואװעג ךיא ןיב טנײרפ ןופ .רעדנזײר־טפעשעג רעטוג א
 ןראפ ןריצודארפ ןביוהעגנא ןבאה ןאמצלאז רעדירב יד סאװ ,רעדײלק־רעד
 ךיא .ץגיװארפ רעד ףיוא ץאזפא ןטוג א טאה םאװ ,לקיטדא טוג א זיא ,קראמ
 םעד טימ ןוט וצ טאהעג טאה םאװ ,ןאמצלאז ןרעגנײ םוצ טדנעװעג ךיז באה
 ןבעג רימ לאז רע ,םיא ײב ןטעבעג ךיז ןוא ,ץניװארפ רעד ףיוא ףיוקראפ
 ־אב טזג ךימ ,טקזקעגגא ךימ טאה רע .םיא ראפ ןטעברא וצ טײקכעלגעמ א
 רעדײלק ףיוא טלעג ךם ןײק .טוג־וצ ןעװעג טינ ךיא ןיב ןוטעגנא .טכארט
 ךיא באה יצ ,טגערפעג ךימ טאה רע .ןעניגראפ טנאקעג טינ ךיז ךיא באה
 ײז ײב באה ךיא סאװ ,םיטאבעלאב עקידרעירפ ןופ וױרב־רידגעמאקער
 .טאהעג טינ ךיא באה טלעװ־טפעשעג רעד ןיא עטנאקאב ןײק ..טעבראעג
 םעד טגאזעג באה ךיא .ןאמ־טפעשעג ןײק ןעװעג טינ זיא רעטאפ ץימ
 .,ירעואב רעד ףיוא םארק־רעדײלק א ןיא טעברא ךיא זא ,ןאמצלאז ןרעגנײ
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 באה ׳סרעםעב םעפע ןגירק וצ טאהעג טינ טײהנגעלעג ןײק: באה ךיא ליױז
 ןםײהעג רימ טאה רע .ןפלעהםיורא ןענאק רימ לאז סאװ ,טאהעג טינ מענײק
 רע ירעדא ,ןלעפעג םיא זיא טײקנפא ץימ יצ .םורא געט ראפ א ןיא ןעמוק
 ןבאה רימ ואװ ,סאג רעד ףיוא םינכש יד ײב רימ ףיוא טגערפעגכאנ ךיז טאה
 םײװ ,רעטאפ ןקנארק ןײמ ןופ ןדאװעג ריואװעג זיא ןוא ,טניואװעג לאמא
 ,םיא ראפ ןענאטשעג רעדיװ ןיב ךיא ןעװ ,םורא געט ראפ א ןיא ראנ ,טינ ךיא
 ןראפוצםיורא טײהנגעלעג א ןבעג רימ טעװ רע זא ,טגאזעג רימ רע טאה
 ענײמ ןגײלםיוא ןזומ לעװ ךיא ראנ ״דרוחס רעײז טימ ץניװארפ רעד ףיוא
 ,רעלאט קיצנאװצךוא־ףניפ ןעגנערב םיא לעװ ךיא ביוא .תואצוה ענעגײא
 עטשרע יד ןעמוקנא ןלעװ סע זיב ןעמוקברודא ןענאק לעװ ךיא זא ,זײװאב א יװ

 .עבארפ ףיוא ןראפםידרא ןזאל ךימ רע טעװ ,רימ ןופ ןעגנולעטשאב.
 ץיק ? רעלאט קיצנאװצ־ןוא־ףניפ ןעמעג טלאזעג ךיא באה ןענאװ ןופ״
 ןעײלםיוא ןענאק רימ ןלאז םאוז ,טאהעג טינ ךיא באה עטנאקאב ץיק ,טנײרפ
 ףיוא טקעלקעג םיוק רימ ןבאה ןטםנידראפ ענעגײא ענײמ .טלעג עמום אזא
 ־נא לעװ ךיא זיב ,ןראפש ןעמענ לאז ךיא ביוא .ךאװ יד ןעמוקוצכרוד
 ־ראפ ץיז ןיוש ןאזעם־גנילירפ רעד טעװ ,רעלאט קיצנאװצ־ןוא־ףניפ ןבײלק
 .ירעואב רעד ףיוא רעמוז ןצגאג םעד ןציװשפא רעדיװ ןזומ לעװ ךיא ןוא ײב
 טראה דאנ ,ךעלטנײרפ זיא ןאמצלאז .ןענײװ ןײק ,ןטעב ןײק טפלעה אד ןוא.
 קיצנאװצ־ןוא־ףניפ ןײק ןראפשפא טינ ןאק םאװ ,יאב א״ .ןײטש א יװ

 — ,״יורטוצ ןײק רימ ײב ןעניװעג טינ ןאק ,ןטםנידראפ ענײז ןופ רעלאט
 ןײק •״ןיוש ןוא — ,ןרעטםומ וטםגירק ,טלעג םאד גנערב״ — .רימ רע טגאז
 ןוא .ןליװ ןטוג ץיז ןרילראפ טינ ליװ ךיא ,טינ ךיא ןאק םיא ןעשטוקאד ךס

 •טינ ךיוא ךיא םײװ ,ןוט וצ סאװ

 ןוא םארק רעד ראפ ןםיורד יוזא ךיא ײטש ,קיטײרפ א ןיא ,לאמנײא״
 ןראפ ןפעלשנײרא ןענאק םיא לאז ךיא םאװ ״דנוק א ףיוא ןגיוא יד םיוא־קוק
 גאט רעםאנ רעםואימ א ןעװעג זיא םע .ןײרא םארק ןיא קינײװעניא לברא
 םענעטארטעצ ןיא ןענאטשעג ןיב ךיא •טוג רעעז סע קגעדעג ךיא .ץראמ ןיא.

 .עטאלב א ןיא טעיפאטעצ םיא טאה ןגער רענבידד רעד סאװ ,ײגש ןקידורב
 ןענעז סיפ יד ,קנעדעג ךיא .עטאלב ןיא לכענק יד וצ זיב ןענאטשעג ןיב ךיא
 רעטכײפ רענעםעגעגנײא ןופ טרעוױלגעג ,טצענעגכרודא ןעװעג רימ ײב
 ,קנעדעג ךיא ליױו ,גאט רענרומכ א ,רעלעקנוט א ןעװעג ךיוא זיא םע .טלעק
 רעטצנעפ־לעטשםיוא יד ןיא טנערבעג ןבאה ךעלפמעל עשירטקעלע יד זא
 טפאלקעג באה ,ןענאטשעג ןיב ךיא .ןביוש יד ףיוא רירפעג םעד ןזאלעצ ןוא.
 :עגארפ ןײא טימ ראנ ןעװעג ןעמונראפ זיא הבשחמ ןײמ ןוא ,םופ א ןא םופ א.
 טכירעג טינ ךיז באה ךיא ?רעלאט קיצנאװצ־ןוא־ףניפ יד ןעמ טמענ ואװ
 קינײװעניא ןסעזעג זיא םאװ ,םאבעלאב רעד טיג ךיוא יוזא ״דגוק ןײק ףיוא
 ןענאטשעג זיא סאװ ,ןוױוא ןטצײהעגנא ןקיכײב םײב טמעראװעג ךיז טאה ןוא
 ןעװעג זיא םאד .טזומעג ךיא באה ןםיורד ןײטש ראנ .ראטנאק ןיא םיא ײב
 ־אב .םיגוק ןפעלשנײרא ןוא ןםיורד ןײטש וצ — ,טעברא ןײמ ןופ לײט א
 ־םיורא דרע רעד ןופ יװ יוזא זיא רע •ןאמ א לאמאטימ רימ ראפ ךיז טזײװ
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 דיא רע .ןעװעג זיא רע ראנ ׳ןעמוקנא ןעזעג טינ םיא באה ךיא .ןסקאװעג
 ןלעטימ ןופ .גאט ןקיטנײה ןזיב םיא ךיא עז יוזא ןוא ,רימ ראפ ןענאטשעג
 .סעצנאװ עשיאעפארײא ןוא ראה פאק ןצראװש א טימ ,רעלעקנוט א ,םקואװ
 ׳ןקארשרעד טקוקעג ןבאה םאװ ,ןגיוא עצראװש ענײלק טאהעג טאה רע
 רעדײא ךאנ טקוקעגנא ךימ טאה רע לײװ ,ןגיוא יד קנעדעג ךיא .קיאורמוא
 ־עגנא םיא זיא ןדײר סאד .ןפיל יד ףיוא טכארבעגםיורא טראװ א טאה רע
 טװאורפעג ,ןפיל יד טימ טכאמעג טאה ,טקוקעגנא ךימ טאה רע .רעװש ןעמוק
 ןיוש םיא באה ךיא .םיא ןוס ןעמוקעג טינ זיא גנאלק ןײק ראג ,ןגאז סעפע
 יד .לאװםיוא ןסיורג א ןבאה רימ י.גוצנא ןא״ :לברא םײב ןטלאהעג
 טאה רע .״עלעטאט ,ןײרא טמוק .םעמריפ עקיסאלקטשרע ןופ ןגוצגא עטסעב
 ןוא״ — .״דנעה דנאקעס ...טוס ,סעי ,םעי ,סעי״ :פאק ןטימ טלקאשעג
 קאררעבײא ןײד ,עז ?קאררעבײא ןא טםפראדאב .קעררעבײא עטסעב יד
 ...ץ־אןװש ...טוס דזג ...טוס ...קאררעבײא טינ ,ןײנ ,ןײנ״ — .״ךיז טכידקעצ
 א טימ טלמאטשעג רע טאה ,״עירעטאמ עטוג ...קראטש ...דנעה דנאקעס
 ־רעטנורא םײב ןטלאהעג ןיוש באה ךיא .טנעצקא ןשיװאלם ןשידגעלדמערפ
 באה ךיא .רעטעװס םעד ,עקדאניראמ ןײז ,קאררעבײא ןײז םיא ןופ ןעיצ
 ־עגנא רע טאה טא ןוא .ןרעדנא ןכאנ גוצנא ןײא ןטסעמנא םיא ןעמונעג

 ןיא ןטלאהעג טאה רע .ןלעפעג ,קיטנעק ,םיא זיא סאװ ,גוצנא ןא ןטםאמ
 ןראװעג הװשומ ןענעז רימ .״עירעטאמ עקראטש״ .־הרוחס יד ןטעלג ץיא
 אנ ,ינאמ אנ״ .ןבעגםיוא טינ רע ןאק רעמ .קיצפופ רעלאט ףלעװצ ףיוא

 ךיז ,טלכײמשעג טאה רע ןוא ,ןגאזרעביא ןײא ןיא ןטלאהעג רע טאה ,״ינאמ
 ...קירבאפ־ליעי ןיא רעקינאכעמ״ .ךעלעגײא ענײלק ענײז טימ טרעפטנעראפ
 ,םעטאמש עגײז ןוטנא ןפלאהעג םיא באה ךיא .״םעשזדיעװ לטיל ירעװ
 ׳קנעדעג ךיא .ןבילקעגםיוא טאה רע םאװ ,גוצנא םעד ןקאפנײא ןעמונעג ןוא
 — ,ןײנ ,ןײג״ •גוצגא םעײנ םעד ןגארט רע ליװ יצ ,טגערפעג םיא באה ךיא
 םרעטכאט ןײמ ...הנותח א ראפ זיא סאד — ,פאק ןטימ טלקאשעג רע טאה

 ענעשעק־ןזיוה רעטשרעטניה רעד ןיא טנאה יד ןײרא־טקעטש רע .״הנותח
 ׳עקידײל א ,טנאה יד םיורא ךײלג טמענ ,גוצנא ןדאפ ןלאצאב וצ — טלעג ןכאג
 ־אמ רעד ןיא ,ןזיוה יד ןיא ,סענעשעק ערעדגא יד ןיא טכוז ,ןא ךימ טקוק
 רע .ךײלב טרעװ סנײז םינפ סאד ,עז ךיא .ןטלאפ םעד ןיא ,עקראניר
 רע ולטײב ןײק אטינ .לאמאכאנ ןוא לאמנײא ,םענעשעק עלא םיוא־טײרד
 ןצנאגניא טולב םאד ,ךײלב םינפ סאד ,ןגיוא עדליװ טימ ןא ךימ טקוק
 םיוא טפור רע .ןרעטש ןפיוא םיא ךיז ןפעלק פאק ןופ ראה יד ,ןענורטנא
 סע ,טראװ םאד םײװ ךיא .״אגאב ,אגאב״ :שיליופ ןיא טראװ א ץפיז א טימ
 םארק רעד ןיא רעטסײט ןײמ טזאלעגרעביא באה ךיא ,אגאב״ .טאג ,'טםײה
 טזאלעגסיוא רע טאה — ,״ןעװעג רעירפ ןיב ךיא ואװ ,טירטס דנערג ףיוא

 .ןעװעג טינ ןיוש ןוא — לכײמש ןשיטאידיא ןא טימ
 טגאזעג סאבעלאב רעד טאה — ,טנײה ראפ ץכעחיל ןײמ זיא סאד —

 .הציחמ ןײז רעטניה ןופ
 .טרעפטנעעגפא םיא ךיא באה — ,טנײה ראפ תוריכש עגײמ ןוא —
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 .ןגוצנא ענעפראוועגנא יד קירוצ ןעגנעהרעדנאגאפ ןעמונעג באה ךיא
 טאה — ׳קובטעקאפ ןײק טאהעג טינ לאמנײק טאה רע ׳קיטש עליופ —

 .קאילאפ א — ,טגאזעג םאבעלאב רעד

 ןוא — ״ןבעגעגוצ ךיא באה — ,טינ ךיוא רימ טלעפעג סע ,אי —
 ־נא טאהעג טאה קאילאפ רעד םאװ ,לקער םאד שיט ןופ ףיוא בײה ךיא יװ

 .רעטסײט־םעזוב א — ןגיוא ענײמ ראפ אד טגיל יוזא ,ןטסאמעג.

 — ״ןםע זיא אד״ :גנוצ רעד ףיוא ןגעלעג ןיוש רימ זיא טראװ םאד
 טרעהעג באה ךיא םעראװ ,טגאזעגםיורא טאהעג ןיוש ךיא באה רשפא ןוא

 .ןעלמרומסיורא סעפע םאבעלאב םעד ךיז רעטניה.

 ןיא ץעז א ןבעגעג רימ םע טאה — ״טײהנגעלעג ןײד וטסאה אד׳,
 א באה ךיא .טקוצעגכרוד טראד טלאװ םארטש רעשירטקעלע ןא ךײלג ,חומ
 םעד ןופ ענעשעק א ןיא ןפראװעגנײרא םיא ןוא רעטסײט םעד ןזטעג פאכ
 ־נײרא טוג ךיז באה ךיא .םארק רעד ןיא ןעגנאהעג ןענעז סאװ ,קער דלאװ
 ־עג זיא סע ואװ ,ץאלפ םעד ןוא לקער סאד ןעקנעדעג וצ פאק ןיא ןעמונעג

 ,ןעגנאה

 יד .ןעמוקעגקירוצ קאילאפ רעד זיא םורא טונימ ןצפופ־ןעצ א ןיא
 ןוא ןטסגנא ןיא טקיױועג ןעװעג רעמ ךאנ םיא ײב ןעגעז פאק ןויפ ראה
 ־אידיא םאד ןוא ,ןקארשעצ רעמ ךאנ — ןגיוא יד ,ןרעטש םוצ טפעלקעגוצ
 טימ טקוקעגנא ךימ טאה רע .ןפיל ענײז ןופ פארא טינ זיא לכיימש עשיט

 .טכאל רעדא טנײװ רע יצ ,ןסיװ טנאקעג טינ טאה ןעמ סאװ ,עםאמירג א

 .ךימ רע טגערפ — ן ןעגזפעג טינ —
 .ןענופעג טינ ,ןײנ —

 ןא םאבעלאב רעד ךיז טפור — ,קובטעקאפ ןײק ןעװעג טינ לאמנײק —
 .לקניװ ןײז ןופ

 רעלאט ןעצ ןוא םעשתיעװ ךאװ עצנאג א .ןעװעג ,סאב ,ןעװעג —
 ךאנ ןוא ״דנותח סרעטכאט ןײמ ראפ פאש־ןואפ ןיא טגראבעג .ארטסקע

 .תודע ןײמ זיא טאג .טנעם קיצפופ טימ קיצגאװצ־ןוא־ןביז .רעלאט ףניפ

 ךוא־ןביז :רעטסײט־םעזוב םעד ןיא ןעװעג זיא ליפ יוזא .קיטכיר
 יד ןבעגעג רימ טאה םאד .טלעפעג טאה טלעגנײלק סאד .רעלאט קיצנאװצ
 סנאמצלאז ראפ רעדנזײר־טפעשעג א יװ געװ ןיא ךיז ןטכירוצסיוא טײהנגעלעג

 .רעדײלק־רעדניק
 ־עג ץלא טאה גרעבנזאר םימ .ןראװעג ןגיװשנא זיא ןאמסארג קיזײא

 םינפ ריא .שינעטער־טראװצײרק םעד רעביא ןגײבעגנא פאק םעד ןטלאה
 ןגיוצעגברודא ,ראה פאק ןצראװש ןטכידעג םעד ראנ ,ןעזעג טינ ןעמ טאה
 ןדנובעג ןוא טנורש ןכײלג א ןיא ןטימגיא טלײטעצ ,ראה עסײװ־רעבליז טימ
 ־נסיורד ןײק טימ דײר סנאמסארג ףיוא טריגאער טינ טאה יז .פוגק א ןיא
 ־רעטנורא ראנ ,פאק םעד ןצנאגניא ןביוהעגפיוא טינ טאה ,גנוגעװאב רעקיד
 זיא ,ןענעײל ןיא טפיטראפ ןעװעג טלאװ יז יװ ,גנוטײצ רעד וצ טזאלעג
 .גנוקידנעטשראפ ןוא עיטאפמים רעטיול ,רעיוא רעטיול ןעװעג פאק ריא.
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 ,פאק םעד רעטײװ ןבײהוצפיוא טינ ןוא .טליפעג םע טאה ןאמסארג קיזײא
 :ןאט ןקיטליגכײלג א טימ טגערפעג יז טאה

 ? בוח םעד טלאצעגקירוצ טינ לאמנײק — י '
 ־סיורג טימ ,טרעדגואווראפ רעביא רע טגערפ — זבוח םעד —

 .ןגיוא ענעראוועג
 םעד ףיוא־טבײה ׳עזאר טגאז — ? בוח ןײק טינ ׳םע זיא ןעד סאװ —
 יד .ןגיוא עצראװש עריא טימ ןא םיא טקוק ןוא לאמ ןטשרע םוצ םינפ
 ןפיל יד םורא ״ליום ריא ןיא ראג ,עיטאפמיס רעדימ טימ• ןעלכײמש ןגיוא
 טשרע טראד ךיז טאה םאװ ,רעצ ןופ לדלעפ א טקרעמאב ןאמסארג טאה
 טסאה ,טלעג סאד ןבעגוצקירוצ םיא העדב טאהעג ךאד טםאה — .ןגיוצראפ

 .טײהנגעלעג רעטשרע רעד ײב ןלאצקירוצ םיא טלאװעג ךאד
 טאהעג ךיא באה פיװעג .לקניװ םעד ןופ ןעזעג טינ םע באה ךיא —
 רעבא סע באה ךיא ,טײהנגעלעג רעטשרע רעד ײב ןלאצוצקירוצ םיא העדב

 .ןוטעג טינ
 ן םאותאפ — .

 יוזא יװ טינ טציא ךיוא ךאנ םײװ ןוא טסואװעג טינ באה ךיא לײװ —
 .תורצ ןבאה לעװ ךיא זא ,טאהעג ארומ ךיא באה בײהנא ןיא .ןוט וצ סאד
 ־עפש .טלעג םאד ןעמונעגוצ באה ךיא זא ,ןעניפעגסיוא רע טעוו רעמאט

 •טמעשעג ךיז ךיא באה רעט
 .ךיז ראפ יװ טגאזעג עזאר טאה — ? ןעמעװ ראפ ? ךיז טמעשעג —
 ןוטפא טנאקעג באה ךיא סאװ ,ךיז טמעשעג .ץילא ךיז ראפ רשפא —
 ,ךיז ראפ ןענעקײלראפ ,ןירעד ןסעגראפ טלאװעג ךיא באה רשפא .ךאז אזא
 ,טנײמעג באה ךיא .ךאז אזא ראפ דלוש יד ךיז ףיוא גארט ,ןאמסארג ,ךיא זא
 םע באה ךיא .ןדניװשראפ םע טעוז ,ךיז ראפ ןענעקײלראפ םע לעװ ךיא
 .ןורכז ןײמ ןופ ןקעמםיזא סע טנאקעג טינ ,ןסעגראפ טנאקעג טינ רעבא
 ראפ טלעטשעג ךיז טאה ,טײצ־וצ־טײצ ןופ רימ וצ ןעמוקעגקירוצ זיא סע

 . .״. רימ
 ז טקיסעלכאנראפ םאד וטםאה םאוזראפ ,ןליװ םטאג ןיא רעבא—
 ןלאפעג ריד זיא ךאז יד ביוא ,ןופרעד ןראװעג רוטפ טינ וטסיב םאװראפ

 .קידלודעגמוא ןפחעגםיוא יז טאה — ? רעװש יוזא

 םעד ןטלאהעג גגאל םישדח באה ךיא .טגאזעג ריד ךאד באה ךיא —
 ־קירבאפ ץיז ןענופעג טראד ךיא באה ,טלעג םעד ץוחא .ןטלאהאב רעטםײט

 ואװ ןוא טסײה רע יװ טםזאװרעד ךיז ךיא באה לטראק םעד ןופ .לטראק
 רע — ,ןורכז ןיא טצירקעגנײא טוג רימ ךיז טאה ןעמאנ ןײז .טעברא רע
 ־נא ךיז טאה סאװ ,ןעמאנ א םעפע ךאנ ןוא ןאי ,יקסלאװאק ןאי ןסײהעג טאה
 יוזא — ,ןענעײלרעביא טנאקעג ךיא באה םאד — אמ ,״מ״ א טימ ןביוהעג
 .גנולײטפא־רעםעלש יד ,ליעי .טעבראעג טאה רע ואװ ,קירבאפ יד ךיוא

 ־גנירפס ןיא זיא םאד .ליה ירעבארטס ףיוא טניואװעג רע טאה ןעניואװ
 .קינײװסיוא ףיוא סערדא םעד קנעדעג ךיא ,טסעז .טוקיטענאק ,קורב
 םעד ךיא באה םחא טײצ א ןיא .ןראי ליפ יוזא ראפ טרזחעגנײא טוג ךיז
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 באה .ךאז רעד ןופ ןבײלב טינ רופש ןײק לאז סע ,טעטכינראפ רעטםײט
 ןוא קורבגגירפם ןײק קיטנוז א ןיא ןראפםיורא לעװ ךיא ,טכארטעג ץלא
 .ןגארקעג ארומ ךיא באה ,וצרעד ןעמוקעג רעבא זיא סע זא .ךאז יד ןכײלגסױא
 ?טלעג טימ רעטסײט ןײז ןענופעג באה ךיא זא י ןגאז םיא ךיא לעװ םאװ
 טנאקעג טלאװ רע .תורצ ןוטנא טנאקעג רימ טלאװ רע ? םיא ןעק רעװ
 טנעה יד ןיא ךאז יד ןבעגרעביא טנאקעג טלאװ ,ײצילאפ רעד ןיא ןײג
 םעד ןיא ןעזעג טלאװ םאװ ,טאקאװדא־לקניװ א ןופ רשפא ,טאקאװדא ןא ןופ
 טלעטשעג רימ׳ ךיז ןבאה ראה יד .רימ ןופ טלעג ןםערפוצסיוא טײקכעלגעמ א
 ־עג ןרעװ ןבעל עצנאג םאד ןאק ךיא זא ,טכארטעג באה ךיא ןעװ ,ריופאק
 לאמ ןעצ ,ליפיוזא לאמ ײװצ ,עמוס יד יןקישוצ םיא טלאװעג באה ךיא .טפדור
 וליפא ןיוש באה .ןעמאנ ןײמ ןםיװ טיג לאז ןעמ זא ,ןפוא אזא ףיוא ,ליפ יוזא
 ףיוא רימ ןעמ טאה .,ןעמאנ א ןא גנוזײװנא־טלעג א ןקיש לאמגײא טװאורפעג
 ןלאפאב םעד ךאנ ךימ זיא סע .ןעמעננא טלאװעג טינ ,טגאזעגפא טסאפ רעד
 .טײקידלוש ןײמ דאפ זײװאב א יװ ןרעװ טצונעג טינ לאז סע זא ,קערש א
 ןכעלטיא ןשיװראפ וצ ,תורצ ןדײמוצםיוא ןעלטימ עלא טימ טכוזעג באה ךיא
 רימ זיא סע רעסעב םאװ ןוא .ײװצ־ראי א ןטלאהעגנא סע טאה יוזא .רופש
 באה ךיא סאװ ,ןדנזײר־טפעשעג א ןופ לעטש רעײנ ןײמ ןיא ןעגנאגעג
 ןגארקעג ארומ ךיא באה רעמ ץלא ,לאפוצ םעד ךרוד עקאט ןעמוקאב םאד
 ־עג ןיב ,ןאראלק ןפארטעג באה ךיא ןעװ ,ךאנרעד .םעד ןיא סעפע ןוט וצ
 באה ,רעגאװש ןקיטפנוקוצ ןײמ טימ טפעשעג ןיא ףתוש א ןוא ןתח א ןראװ
 ןעגנאגאב ןיב ךיא זא ,ןײז וצ הדומ ךיז טמעשעג ,טמעשעג טושפ ךיז ךיא
 ךיא באה רעמ ךאנ ראנ ,ערעדנא ראפ טמעשעג ךיז באה ךיא .ךערבראפ אזא
 ןעמעש ןופ רעצ רעד זיא לאמלײט ,טסײטשראפ .ןײלא ךיז ראפ טמעשעג ךיז
 .ערעדנא ראפ ךיז ןעמעש ןופ רעצ רעד יװ רערעטיב ליפ ןײלא ךיז ראפ ךיז
 סאד ךיא באה ראנ טינ .רימ טימ ןעװעג יוזא סאד זיא לאפ םעד ןיא ןוא
 ־יגײװ ךאנ ,ףתוש ןײמ טינ ,טאקאװדא ןײמ טינ — ןעיורטראפ טנאקעג טינ
 .ןײלא ךיז ןעיורטראפ רעמ טנאקעג טינ■ םע באה ךיא ראנ ,ןאראלק — רעק
 ןקעמסיוא ,ןסעגראפ טלאװעג באה ,םעד ןיא ןםעגראפ וצ טימעג ךיז באה ךיא

 ראג טלאװ סע יװ סע ןקעמםיוא ,טםײטשראפ .שינעכעדעג ןײמ ןופ סע
 ־עגםיוא טעמכ ןאמםארג טאה — ,ןעװעג טינ טלעװ רעד ףיוא לאמנײק

 . רעטרעװ עטצעל יד ןגירש
 ןוטעג םטוג קינײװ וטסאה ? רעװש יוזא ןכאמ םאד וטסלאז סאװראפ —
 טםגאק ? ןבעל ץיד ןיא ןפלאהעג וטםאה סיקסלאװאק קינײװ ? ןבעל ןײד ןיא
 הקדצ רעלאט טנזיוט טציא ביג .רעטרעדגוה יד ןיא ןלײצ ,ךיז טכאד ,ײז
 ןײק ףיוא טינ טבארג ןעמ .ןעמעג םע לאז קע ןא ןוא — ןיקםלאװאק ראפ

 .ןכאז עטיוט
 .ןקארשרעד ןאמסארג טגערפ — ? ןכאז עט׳יוט ,וטסגײמי םאװ —

 םעגראפ .ןבארגאב ןוא טיוט גגאל ןיוש ךאד זיא יקסלאװאק רעד —
 .םיא ןיא

 ־עג סיורג םיא ײב ןענעז ןגיוא יד .טלעטשעגפיוא ךיז טאה ןאמםארג
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 ,רא״ד יד ״םאלב־טיוט םינפ םאד ,רעכעל ערעייז ן־זפ םיורא קידנראפש ,ןראוז
 .רעיורג ,ךיז טכאד

 וצ םיוק טלמאטשעג רע טאה — ״ןײז טינ ןאק סע ז וטםגאז ,טיוט —
 !ןבעל זומ יקסלאוואק .טיוט ןײז טינ ראט רע — .ןרעה

 קערש ךיא — ,ןעמאנ ןטשרע מײב ןפורעגנא םיא יז טאה — ,קיזײא —
 רעמ רעד זיא םאװ •טיוס טיג רע זיא רשפא .ןײא ךיד ליטש .ריד ראפ ךימ

 ?ריד טימ

 ןבעל ,ןבעל ךאנ זומ יקםלאװאק .טיוט ץיז טינ ןאק רע ,ןײנ ,ןײנ —
 טאה — ,ןעגנאגאב ןיב ךיא סאװ ״דלװע יד ןקיטיגראפ טינ לעװ ךיא זיב

 .ךיז ראפ יװ טדערעג ןאמסארג

 ־וצ ןפלאהעג םיא טאה ןוא םיא וצ ןעגנאגעגוצ זיא יז — !קיזײא —
 ךאנ טםעװ .םנארט א ןיא מירא טינ ךיד גאלש — .ךיז ןצעזקעװא קיר
 ,ןכאמםיוא רעבא ריד סע ןאק סאװ .טיוט טינ רע זיא רשפא .ןרעװ קנארק
 ־ניק — ,םישרױ ךיז ךאנ טזאלעג ךאד טאה רע .טינ טבעל רע וליפא ביוא
 ,ןגאז ןלעװ רימ .בוח םעד ןלאצאב ײז וטםעװ — ,ךעלקינײא רשפא ,רעד
 ןדײז רעדא רעטאפ םעגעבראטשעג רעײז ןבילבעג קידלוש טםיב וד זא

 ? יוזא ןגערוצפיוא ךיז ןאראפ אד זיא םאװ .ראג סאד ןוא — ,בוח א
 ? טםרעה וד ,טיוט ץיז טינ ןאק יקסלאװאק .עזאר ,ןײנ —

 ? קוליח רעד זיא םאװ ? םאװראפ ? סאװראפ —
 יװ טדערעג רעטײװ רע טאה — ,קוליח א זיא סע ,קוליח א זיא םע —
 ,טסרעה ,טיוט מיז טינ ראט רע ,טיוט ןײז טינ ןאק יקסלאװאק — .ךיז ראפ

 ? עזאר
 רעטשרע רעד דארג םאװראפ ,ןעזנײא טינ ךיא ןאק ,ןעמעלא ךאנ —
 לאז ,ערעיראק ןײד ןיא ןבעגעג ריד טאה טלעג םיקסלאװאק סאװ ,סיוטש
 ? ןראוועג ןלאפראפ ןעד וטסלאװ טלעג ןײז ןא .קיטכיװ יוזא ןעמוקראפ ריד
 .טײהנגעלעג רעדנא ןא ןענופעג ןעװעג ןיוש וטםלאװ ןטײקיאעפ ענײד טימ

 .געװ ןײז ןיוש טניפעג וד יװ שטנעמ א
 ךיא באה ,באה ךיא םאװ ,ץלא ןוא ,טציא ןיב ךיא םאװ ,ץלא ,עזאר —
 טאה טלעג סיקסלאװאק סאװ ,טײהגגעלעג רעטשרע רעד ןעקנאדראפ וצ סאד
 ךימ טאה ,ערעדנא ןײק טינ ןוא ,ןײלא טײהנגעלעג יד עקאט .ןבעגעג רימ
 טינ טלאװ ךיא סאװ ,קילג א וצ געװ ןקיטכיר םעד ףיוא ןריפפיזרא טנאקעג

 .שרעדנא ץעגרע ןעניפעג טנאקעג
 .טגערפעג עזאר טאה — ? ןעװעג סאד זיא סאװ —
 .רעפטנע ןא ןא עגארפ ריא טזאלעג טאה ןאמםארג

 עםאלב א טכארבעג ןבאה ןטילבעג עריא ןוא ,ןסיוטשעגנא ךיז טאה יז
 .םינפ ןשלדײמ־טלא ריא ףיוא טײקכעלטיור

 קיאוראב ,ךיד טעב ךיא — ,טגאזעג דלאב יז טאה — ,קיזײא רעביל י—
 ןוא ,קורבגנירפם ןײק ןראפ לעװ ךיא .קסע םעד ןקידנעראפ ךימ זאל .ךיד
 ,קיטיונ יוזא זיא סע זא ,טלאה ךיא םאװ טינ .ףראדאב ןעמ סאװ ,ץלא ןוט
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 ןגאלשסױרא ןענאק דיז טסלאז וד ידכ ׳ריד בילוצ ןוט םע לעװ ךיא ראג
 .פאק ןופ שינעדיירנײא עשיראנ יד

 ךיא ןוא ,בוח ןײמ זיא םע .ריד טימ ןראפ לעװ ךיא ,עזאר ,ןײנ —
 .ןלאצאב ןײלא םיא ליװ

 ־אב ךיד טםעװ וד זא ,וצ לײװרעד רעבא רימ גאז .יוזא ןײז לאז —
 .ןופרעד ןרעלק טינ רעמ ןוא ןקיאור
 .ןעימאב דיז לעװ דיא ׳אי -־

6 

 ךאנ סעצײלפ עגײז ןופ ןלאפעג טלאװ אשמ ערעװש א יװ ןעװעג זיא םע
 ־עג םיא טאה סע סאװ ,טױרטראפ לאמ ןטשרע םוצ טאה רע יװ םעד
 ־עג ךיז טאה ןאמסארג קיזײא .ןשטגעמ ןטײװצ א ראפ ׳גנאל ןבעל א טקירד
 ,טײנאב ןעזעגסיוא םיא טאה ןיראטערקעם ןײז ךיוא ןוא .רעטכײל טליפ
 םאװ ,שטגעמ רעטםטנעענ רעד ןראװעג םיא זיא יז .שטנעמ רעדנא ןא ראג

 .םיא ןופ לײט א ןראװעג זיא יז .טאהעג טאה רע
 קיזייא קירוצ ןראװעג זיא דע .טנעקרעד טינ ךיוא םיא טאה ןײלא עזאר
 טימ .ראי ענעגנאגראפ עלא יד טנעקעג םיא טאה יז יװ יוזא ,ןאמםארג
 רעדיװ ךיז רע טאה ,טײקדימ ןײק ןופ טםואװעג טינ טאה םאװ ׳עיגרעגע ןײז
 טאה ןטפעשעג ןײק .ךטפעשעג״ ענײז גנונעדרא ןיא זעגנערב וצ ןעמונעג
 .גנונעדרא ןיא ןעגנערב ןענאק ײז לאז רע סאװ ,טאהעג טינ טציא רעבא דע
 טגאזעגנא גנערטשי ןעמ טאה ךדע־ןג־רעטניװ״ םעד ןופ גנוטלאװראפ רעד
 יד .טפעשעג ןופ טדײשעגפא טײװ עמריפ רעד ןופ ףעש םעד ןטלאה וצ
 ןופ ערעפס ןײז ןיא ץירא טינ ללכב זיא ןלעטאה ענײז עלא ןופ עיצקעריד
 רעצנאג רעד ןופ יװ ,ךדע־ןג־רעטניװ״ םעד ןופ עיצקעריד יד .טײקיטעט
 ןיא רעבירא זיא ,ךאמםארג ןוא ןאמםארג״ עמריפ רעד ןופ ןלעטאה טײק
 ךיז ףיוא ןגארטעג טאה רעכלעװ ,ראזאל ,דיחי־ןב םנאמםארג ןופ טנעה יד
 ־נירג ,ןײלא ןאמםארג קיזײא .ןטקעיארפ־ױב יד ןוא ןצנאניפ יד ןופ לוע םעד
 ןיא טעברא לײט ץיז ראפ טזאלעגרעביא טאה ,עמריפ רעד ןופ ףעש ןוא רעד
 זיא םע .ץיזאבדנורג ןופ סעיצקאזנארט ןיא טראװ עטצעל םאד עמריפ רעד
 .ןלעטאה ענײז ןופ גנוריפנא רעד ןיא ךיז ןשימ וצ עבט ץיז ןיא ןעװעג טינ
 ךיז דע טאה ,ײז ןופ םענײא ןיא ץיטשוצנײא ןעמוקעגםיוא םיא זיא סע ןעװ
 לײט ןטםערג םוצ־טאה טפאשרעניד יד .טםעג יד ןופ רענײא יװ ןטלאהעג
 רע זיא ךאד .ןײלא סאבעלאב ןטימ ןוט וצ טאה יז זא ,טסואװעג טינ וליפא.
 רעטלאװראפ םעד ךיז וצ ןפורעג טאה ,ללכ םעד ןופ ןטארטעגפא לאמ סאד
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 :לעטאה םעד ןופ םינינע.רעביא ,סאבעלאב א ױז ,ןגערפםיוא ןעמונעג םיא ןוא
 טאה רע סאװ ,רענעלפ יד טימ תופײש ןיא עיצאמראפניא ״טכוזעג טאה רע
 םעד י ןופ גנוריזינאגרא רעיינ רעד ןוא יוברעביא םעד ראפ ,טכארטראפ

 .לעטאה
 ״ןדע־ןג־רעטניװ״' רעד .ןערב ןלופ ןײז ןיא ןעװעג זיא ןאזעם רעד
 ןיא ןײרא ןענעז םע ןעװ ,טײצ יד ןעװעג זיא סע .טםעג טימ טלמיװעג טאה
 •ןרילאק עקידנעײרש־למיה ןיא רעדמעה ןוא ןעמױטםאק־דאב עדאמ רעד
 ײז ןוא ״דפירש א דאנ טשרע ןעװעג ןטלאװ ײז יװ ןעזעגםיוא ןבאה רענעמ יד
 ןםירעגרעטנורא רעדא ,ןרעיטראפ יד רעטצנעפ יד ןופ טפעלשעגפארא ןבאה
 ןופרעד ןכאמ ךיז טזאלעג ןוא לבעמ ןטעבעגסיוא רעײז ןופ ךעלכיצ־רעמוז יד
 ־עג ןעװעג זיא שזאילפ רעםיורג רעד .ןעמױטסאק־םיװש ןוא רעדמעה
 טימ .ןטלעצעג־דלעפ עשיקרעט ןופ ןאסאפ ןפיוא םענאבאק טימ טלקגערפש
 ־ניװ״ םײב םי גערב רעד טאה ,רענעפ ןוא ןגוצרעביא עטרילאק־ףראש יד
 ־בלאה ,ןשטנעמ יד ןוא ,דלעפ־המחלמ שיקרעט א יװ ןעזעגסיוא ךדעךג־רעט
 רעד סאװ ,ןשיװרעד ענעגנאפעג יװ — ןעמױטםאק־דאב ערעײז ןיא עטעקאג
 ןיא טזאלעגרעביא ײז ןוא.ןגיוצעגפארא רעדײלק יד ײז ןופ טאה אנוש
 טסעג יד טרעטשעג םיוק טאה טײקטעקאנ יד .שעװדעטנוא ןשיקרעט דעײז
 גנעל .ןוא טײרב רעד רעביא שינעלמוט סיורג ןוא גנארדעג ןיא ןעװאה וצ
 א ײב למעזעג א ןבילקעג ךיז טאה אד .שזאילפ ןקידמאז־קידלאג םעד ןופ

 לװאט א ףיוא ןראװעג ןזיװעג ןעגעז םע ואװ ,ענאבאק רעםיורג רעדגוזאב
 ־לעדאמ ןבאה קע רעדנא ןא ןיא .ןגעיעג־דרעפ עטצעל יד ןופ ןטאטלוזער יד
 ,לקאטקעפם א — ׳טינש ןטםײנ ןופ ןעמױטסאק־דאב ןיא טרידאראפ ךעלדײמ
 ,רעגגירפש־ךיוה .רעטכעלשעג עדײב ןופ םלוע ןסיורג א ןגיוצעג טאה םאװ
 ־אװ םוצ טכארבעג ןבאה ןטעלטא ,רעמיװש־ןאיפמעשט ,ןטאבארקא־רעםאװ
 ןשיװצ םיורג ראג ןעװעג זיא לאצ רעײז םאװ ,טראפם ןופ רעבאהביל רעם

 •ךדע־ןג־רעטניװ״ ןופ טםעג יד
 ןטלא םעד ןעיצוצנײרא טימעג טינ ךיז טאה גרעבנזאר סימ לפיװ
 .ןעגנולעג טינ ריא סע זיא ,ןעגנולײװראפ ןופ םארטש םעד ןיא ןאמסארג

 ןוא טסעג עסאמ רעד טימ ןשימסיוא ךיז טלאװעג טיג ןפוא־ןיאב טאה רע
 ,גוצנא םענעטנװײל־םײװ ןקידרעמוז א ןיא ןוטעגנא לופ .ײז ןופ לײט א ןרעװ
 ןבאה סאװ ,ןשטנעמ עטעקאנ יד ןשיװצ ןגיוא יד ןיא ןפראװעג ךיז רע טאה
 ,םנטײװ רעד ןופ ןטלאהעג ךיז טאה רע .גנולײװראפ ןכוז ץיא ןיא ןטלאהעג

 •ןםערעטניא עגעגײא ענײז ןיא ,ךיז ןיא ןוטראפ

 רעד ראפ ןוטוצרעביא ךיז גערב םעד ןופ ןעמוקעגמײהא זיא רע ןעװ
 .ןעגנזלקעג ןאפעלעט רעד טאה ,יטראפ־לײטקאק

 ליװ ראזאל — ,טגאזעג.גרעבנזאר סימ טאה — ,קראי־ױג זיא םאד —
 •ריד וצ ןדײר

 .לבײרט םאד טנאה ריא ןופ ןעמוגעג טאה ןאמםארג
 ,םיטש עטנאקאב יד טרעהרעד ןאמסארג טאה — ,ראנרעװאג ,אלעה —

 1 גנױ־בעל םעד ןבעל ןיא לאמ ןײא ןליפש וצ םעפע ךיז טליפ יװ —
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 םאוו ׳טוג .עלאר רעד ראפ טלא־וצ ןיב ךיא זא ,ארומ באה ךיא —
 ןעבעז יװ •ריד טימ ןדייר טלאוועג באה ךיא .ראזאל ׳ןעגנולקעגנא טםאהי וד

 ? ןטפעשעג יד
 םעד טראד ןבאה ײז זא ,זיא אגאקיש ןופ טראפאר רעד .טוג רעײז —
 ןרעסערגראפ זומ רע •ןבעג טינ הצע ןײק ךיז ןאק םיראמ .ןאזעס ןטםערג
 רעד ,אפ ,רעה רעבא .סײג עטוג ךיוא טאה סעלעשזדנא־םאל .לאנאםרעפ םעד
 ,ןכאז־טפעשעג טימ ךיד ןקיטסעלאב סאד טגאזראפ גנערטש טאה ראטקאד
 גנוריטסעװניא עקיטכיװ א זיא עיצאקאװ״ .עיצאקאװ ףיוא טציא טסיב וד
 ןופ אטאמ יד ךאד זיא סאד .״טיא װא טםעב יהד קיעמ .טײצ ןוא טלעג ןיא
 ־םומ א יװ ןזיױו ךיז ,אטאמ דעד ײב ןטלאה ךיז ןהמ רימ .ןלעטאה ערעזדנוא

 ?יוזא טינ ,רעט
 ־םימ ךיז ןבעל אד ןבאה טלאװעג טלאװ ךיא ראנ ,קיטכיר ,אי ,אי —
 טלאװעג טלאװ ךיא .טקעיארפ ןײמ טםיױו וד .טקעטיכרא םעד ,לקנערפ רעט
 ־נא ריד העדב טאהעג באה ךיא .לקנערפ יװ רעטםײמיוב א טימ ןדײרמורא םיא

 .ןינע םעד ןגעװ ןגראמ ןעגנילקוצ
 ןענאק סאד ןלעװ רימ .ראנרעװאג ,םעד ראפ טײצ ךאנ ןאראפ —
 .םעד ןיא ןסעגראפ וטםגעמ לײװרעד .ןעמוקקירוצ טםעװ וד ןעװ ,ןדײרמורא
 באה ךיא ?אפ ,דרעפ טםליפש .ןײגליזאװ ךיז זאל ןוא ץלא ןיא םעגראפ
 .״יברעד יקאטנעק״ ןופ רעטײװצ רעד ,״1 רעמונ יראטקיװ״ ןגעװ ״פיט״ א

 ? ןװאורפ טינ סאװראפ
 זיא טקעיארפ ןײמ ,ראזאל ,רעה .טריםערעטניאראפ טינ ןיב ךיא —

 .פאק ןיא רימ ײב טעבראעגסיוא ץלא באה ךיא .גנומענרעטנוא עםיורג א
 ־וצ טיג ,טנוזעג ןײד בילוצ טראד ךאד טםיב ?וטסדער םאװ ,אפ —
 עכלעװ ,טײקידלודעגמוא רעד טימ רעטאפ םוצ ראזאל טדער — ,טפעשעג ביל
 ןראפםיוא טינ וטםלאז סאװראפ — .ןאט ןײז ןיא טײצ עטצעל יד ךיז טליפ
 רעײז ןבאה ײז ,טראד ןענעז סניקשימ יד .םי ןפיט ןיא שיפ ןפאכ וצ רעםעב
 ־עפש ײז טימ ןדײר לעװ ךיא .טנײרפ ערעזדנוא ךאד ןענעז ײז .ףיש־טכאי
 רעד .ךאז עקיטכיװ רעמ א ןלײצרעד וצ ריד ךיא באה לײװרעד .רעט
 ףיוא םײה־עראיפעטנאמ יד ..?ײז ןםײה יװ ...טײל עטלא ראפ טוטיטםגיא
 םעד ףיוא רעלאט טגזיוט ןעצ ןבעגעג ײז ןבאה רימ םאװ ,דײם־טסיא רעד
 ךיא .״םײה״ רעד ןוס טגעדיזערפ־ןרע ראפ ןכאמ ךיד ןליװ ,ןעמאנ סנדײז
 ןפייוקפא ןזומ טעװ ןעמ .םײה יד ןכאמ רעםערג ןפלעה וצ טגאזעגוצ ײז באה

 .לגילפ םעײנ א טראד ןעיובוצוצ ףיוא רעזײה ראפ א
 מיק טינ ליװ ךיא ראנ ,ןפלעה עקאט ײז ליוז ךיא .ראזאל ,ןײפ רעײז —
 .ןעגנזטײצ יד ןיא רימ ןגעװ ןבײרש לאז ןעמ זא ,טינ ליװ ךיא .ײז ןופ דובכ

 .טנײפ םע באה ךיא זא ,טוג טםײװ וד
 ־ינאס רעד .ןגאז ריד ךיא ליװ םעפע ךאנ .םע םײװ ךיא ,אפ ,אי —

 ןצנאג א ןפור ליװ ,קידנעטש ײז טםפלעה וד םאװ ,עקיטביזדניװש ראפ םױראט
 ןעלמאז וצ ןפלעה ײז טעװ סאד זא ,ןגאז ײז .ןעמאנ ןײד ףיוא ןאיליװאפ

 .טלעג
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 טינ ליװ ךיא .דובכ ןײק טינ ליװ ךיא .טגאזעג ןיוש ריד באה ךיא—
 .טנײפ םע באה ךיא .ןעגנוטײצ יד ןיא ןעמאנ ץימ ןבאה

 .עזיאול ןוא ןירעטעק ץאלפ־רעטניװ םוצ סיורא קיש ךיא ,אפ ,טוג —
 ןא ןבאה טספראדאב וד זא ,עז ךיא .ןפלעהסיורא ןענאק ריד טעװ ןירעטעק

 .רעפלעהםיורא

 רע טאה ןגײװש לײװ א ךאנ .טרעפטנעעג ךײלג טינ טאה ןאמסארג
 :שינאקאל טגאזעג

 .ןעז וצ ײז ןדירפוצ ןײז לעװ ךיא ,ןעמוק ײז ןלאז —

 ,טפעשעג לקיטש א זיא סע .טנאמרעד ךיז באה ךיא ׳אפ ,ךאנ רעה —
 ־פיוא ךיד טעװ סע ׳ףאה ךיא .םעד ןגעװ ריד טימ ןדײר אי ליװ ךיא םאװ
 םאװ ,דנאל םעד ראפ טאבנא ןטוג רעײז א ןגארקעג ןבאה רימ .ןרעטנומ
 .קראמ־רעפום א ןעיוב טראד ןליװ ײז .קורבגנירפס ןיא טפיוקעג טםאה וד
 ןרימ .טצעזאב לענש טרעװ טנגעג יד .ןשזאראג ׳רעטאעט א ,ןבלעװעג
 ןרעלקרעד ריד לעװ ךיא .עיצאראפראק רעד טימ תופתוש ןיא ןבײלבראפ

 ... ןעװ ,רעמ

 .ןקידנע טזאלעג טינ ןוז םעד טאה ןאמסארג קיחיא
 ףראש ןוז םעד רע טאה — ,ןפיוקראפ םוצ טינ זיא קורבגנירפס —

 .ןגאלשעגרעביא
 ־נער עבעלרעי עקידנטײדאב א זדנוא טריטנאראג ןעמ ,אפ ,רעבא —

 .ראי קיצנײנ־ןוא־ןײנ ראפ ...עט
 .ןפיוקראפ םוצ טינ זיא קורבגנירפם :טגאזעג ריד באה ךיא —

 ־אק רעטיוט ךאד זיא םע ז טימרעד ןוט וצ רעבא וטםנכער םאװ —
 .לאטיפ

 .ןײז טראד לעװ ךיא ןעװ ,ןעז לעװ ךיא .טינ ךיא סײװ ליױורעד —
 זןײז טראד וטםעװ ןעװ —

 .ןכיג ןיא ראג —
 .ןעגנילקנא רעדיװ ןגראמ ריד לעװ ךיא .טםגאז וד יװ מיז לאז ,טוג —
 .ןעזאר וצ ןדײר ליװ ךיא .ןבעל ןופ האנה באה ןוא ,אפ ,גראז עלא פא־ףראװ

 .טכאנ עטוג א
 .טכאנ עטדג א —

 .ןאפעלעט םעד ןעמונעגרעביא טאה עזאר ןוא
 זעזאר —

 .אי —
 ז ךיז וטסליפ יװ —

 .טײרלא —
 זןרעה זדנוא ןאק עטאט רעד ~

 .ןזטרעביא ךיז ןעגנאגעג זיא רע .ןײנ —
 רע .טדערעג טאה עטאט רעד יװ טינ רימ טלעפעג םע ,עזאר ,רעה_
 טםנאק .םיטש ןײז ןיא טליפעג םע באה ךיא .טדעדורעצ ,טגערעגפיוא זיא
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 םעפע ןזומ רימ ,ערעײט עזאר זםענזיב יד ןםעגראפ ןכאמ םיא ׳עזאר ,טיג
 .טקיאורמואאב רעײז ןיב ךיא .םיא ראפ ןוט

 ,רעסעב ןיוש ךיז טליפ רע .טוג ןײז טעװ ץלא ,ראזאל ,טינ גראז —
 .קורבגנירפם ןײק ןראפ ליװ רע .טגאזעג רימ רע טאה

 טוקיטענאק ץנאג יײגש ךאנ טקנעבראפ ךיז טאה רע ?םאװ וצ —
 .ײנש רעטנוא ןבארגאב טגיל

 םע ,ראזאל ,טינ גראז ראנ ,ןראפ ליװ רע םאװ וצ טינ םײװ ךיא —
 טציא רעבא ,ןעמעלא טימ טינ לםיב א ןעװעג זיא רע .ןײז טזג ץלא טעװ

 .רעסעב ךם א ןיוש ךיז רע טליפ
 טראד רע לאז ןוא ,םיא ףיוא גנוטכא ביג ׳עזאר ,ךיד טעב ךיא —

 .וצ םיא טלאה .ןבײלב
 .ןאק ךיא סאװ ,ןוט לעװ ךיא —

 ןופ םינמים קיק ןזיװעג טיג ןאמסארג רעטלא רעד טאה טנװא ןיא
 ןעװעג זיא רע ־טרעקראפ הברדא .ןװרענ עטלטירעצ ןופ ,טײקיאורמוא
 .ןראי עטסעב עגײז ןיא טנעקעג םיא טאה עזאר יװ ,טבירטאבמוא ,קיאור

 ־טוג טכאמעג ןוא טסעג יד וצ טקוקעגוצ ךיז האנה רעקיטנעק טימ טאה רע
 עםאמירג ןײק טימ טינ ,דײר ןײק טימ טינ .ןעגנוקרעמאב עקיסאפש־קיטומ
 .ןעניז ןפיוא ןגיל םיא לאז ״יקסלאװאק״ ןעמאנ רעד זא ,ןזיװעג טינ רע טאה
 רע זיא ,ןזעװ ןצנאג ןײז ןיא טתאב ןוא ליטש ,ץראה טכײל א טימ ,יוזא ןוא

 .ןפאלש ירפ ןעגנאגעג
 רעטומ יד םאװ ,דניק א יװ יוזא ,ןפאלשעגנײא טכײל ךיוא זיא רע ןוא

 .טליטשעגנײא ןוא ןגיוא יד ןופ טשױועגפא ןרערט יד םיא טאה
 רעװ טלאװ סע יװ ןעװעג םע זיא לאמאטימ ? ןפאלשעג רע זיא גנאל יװ
 ־ טראה ןליופאב םיא ןוא בוטש ןײז ןופ רעטצנעפ םעד ןיא טפאלקעגנא

 י ךײטשפױא״
 ,ךראש ןטכײל־טכײל א ןופ ךיז טפאכעגפיוא .ןענאטשעגפיוא זיא רע ןוא
 ףאלש רעד זיא עלעגײפ א יװ .רענעפלאהאבמוא ןא ,ןגעלעג ןיוש זיא רע ןוא
 םע ראנ ,טנאה ןיא ןטלאהעג םע רע טאה םאװראנ טא .םיא ראפ ןעװעג
 לקניװ א ןיא ןיוש טײטש םע ןוא ,רעטאלפ א ,לגילפ א טימ ןוטעג שטאפ א טאה
 .ןפאכ טינ םע ןאק רע ןוא ,םיא טימ טצײרעג ךיז טלאװ סע יװ ׳ןקלאב ןופ
 ײז ןאק רע .ךײט א ןיא ןלעװ יוז ןצײלפ ,םיא רעביא ןעמוק תובשחמ יד ןוא
 ,טינ דאט רע ,טינ ליװ רע ׳ןרעלק טינ ליװ רע .ןטלאהנײא ,ןרילארטנאק טינ
 ־רעטנורא ןעניז ןופ םיא ןענאק ײז .םיא דאפ הנכם א זיא סע זא ,טםײװ רע
 ,חומ ןײז ןופ ךעלרעמעק יד ןא־ןליפ ,םיא ןיא ךיז ןראפש ײז ראנ .ןריפ
 ׳םיא טימ ךיז ןעײרד ײז ןוא ,דאהאראק א ןיא יװ ,ןײרא ןײלא םיא ןעמעג

 .ןפלעה טשיגראג טימ ךיז ןאק רע ןוא ,ןליװ ײז יװ םיא טימ ךיז ןעלבריװ
 תובשחמ יד .םיא ןזאלראפ תוחוכ יד ראנ ,גנאל טײצ א טפמעק רע
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 רע ןוא-,םישוח ענײז ןדנובעג ייז ןבאה םינלזג יװ .םיא ןופ רעקראטש ןענעז;
 ־ןעיירד ךיז זומ רע ,ךיז רע טײרד ךאד ןוא ,ןליװ זא ,רעטמײלעג א ,יוזא טגיל

 .פא טינ םיא טזאל ןוא לבריװעג ןיא םיא טײרד ןםיורד ןופ חוכ א לײװ
 טײנ ןעמ ,םיא טלעפאב ןעמ ? ןרעלק רע לאז םאװ ןופ .טגיל רע
 ױזא ךאנ ?ןבראטשעג ןיוש רע זיא רעמאט .ןיקםלאװאק ןופ ןרעלק וצ םיא
 טייהנגעלעג יד טאהעג לאמ ליפ יוזא ךאד טאה ,קיזײא ,רע ןוא .ןראי ליפ
 םאװראפ .ײברעד טנעאנ יוזא ןטלאהעג ןיוש טאה רע .ןקיטיגראפ וצ םיא
 עטאט רעד סאװ ,טײקשיראנ א זיא םע ,טםײװ רע י טזאלעגכרודא םע רע טאה
 ,טלעװ רעטלא דעד ןופ ןעװעג זיא עטאט רעד •טלײצרעד םיא טאה רענײז
 טאג זא ,טינ טביולג ,ןאמםארג ,רע .רעקיטאנאפ א ...רעשיקנערפטלא ןא
 ,ןײנ .טיוט ןכאג ףארטש עקידתױרזכא אזא אד זיא םע זא ,טכעלש יוזא זיא
 ןא זיא רע .שטגעמ רעטרעלקעגפיוא ןא זיא רע חײנ לאמ טנזיוט ,ןײג
 טינ רע ןאק ,טאג א אד אי זיא םע ביוא .רעקיטלעװטנײה א ,רענאקירעמא
 רעד טאה — ,ךיז ראפ, טכעלש יוזאייטינ ךאד זיא טאג .טכעלש יוזא ןײז
 ,ןײנ .ערעדנא ראפ טײקיטכערעג טרעדאפ רע .טגאזעג םיא ןײלא עטאט
 ןענאק ןעמ טעװ ,ךאנ רע טבעל רשפא ןוא .םעד ןגעװ ןרעלק טינ טעװ רע
 רעדא טאג א אד זיא םע יצ ,ןכײלגםיוא ײם־יװ־ײס סע טעװ רע .ןכײלגסיוא

 .טינ
 ןײא ןיא ןטלאה סאװ ,םינלזג יד ןופ ץוש טכוזעג טלאװ רע ךײלג ןדא
 ערעדנא וצ רע טפיולטנא ,קנאדעג ןײז ףיוא ןיקםלאװאק ןעגנערבפיורא
 ביל טאה רע סאװ ,עמענעגנא תונורבז ןיא ןעװעטאר ךיז ליװ רע .תונורבז
 םאװ ,שטנעמ א יװ ןעװעג זיא רע .ײז ײב רעגנעל סאװ ךיז ןטלאהראפ וצ
 ןגעװ טרעלק רע .ץיה רעקידנענערב א ןופ ןטראג ןטנטאשאב א ןיא ךיז טציש
 טנגעגאב ךיז טאה רע יוזא יװ ,ןביוהעגנא ץלא ךיז טאה םאד ןענאװ ןופ :םעד
 טימ תופתוש רעד ךרוד ,םיא ךרוד םאװ ,רעגאװש ריא טימ ,ןאראלק טימ
 ,הלודג עכעלטפעשעג ץיז ןביוהעגנא םע ךיז טאה ,םרעטאעט־אגיק ןיא םיא

 .ףיורא־גראב ןײג ןײז
 וצ טגאי עבלעװ ,ןאב רעד ןיא ךיז טניפעג רע .ןעגנולעג םיא זיא סע
 .אײהא ןופ ןכײט עםיורג יד ײב טעטש עלעירטםודניא עםיורג יד ןופ רענײא
 ־אב א ,תבש ,ןגראמ ףיוא טאה רע ואװ ,דנאלװילק ץיק געװ ןפיוא זיא רע
 ןוא טראד ןזײװ וצ ״ןהאק ןוא ןהאק״ ןיזאגאמ־לאסרעוױנוא םעד ןיא גנולעטש
 ןיוש זיא רע .רעדניק ראפ ןגוצנא יןופ ןלעדאמ־רעמוז עײג יד ןרידנעמאקער

 ךיז טאה רע .ןאמצלאז רעדירב יד ײב טרילבאטע טםעפ ןעװעג לאמסנעד
 בײהנא םײב ןוא — ,רעדנזײר־טפעשעג רעטוג א ץיז וצ ןזיװעגםיורא עקאט

 עצנאג יד ןאיאר ץיז ראפ ןגארקעג רע טאה עמריפ רעד טימ ראי ןטירד
 ןוא ןהאק״ .טלעג־עיסימאק ןוא תוריכש ןעמוקאב טאה רע .טםעװ־לטימ
 א ףיוא טכירעג ךיז טאה רע ןוא ,ןטנעילק עטסעב יד ןופ ןעװעג ןעגעז ״ןהאק
 עצנאג יד ןעמענרעביא ןלאז ײז זא ,וליפא ךעלגעמ ,גנולעטשאב רעםיורג

 ־ןאמלופ א ןיא ךיז טניפעג רע ;טםעװ־לטימ רעד ראפ טפאשרעטערטראפ
 רע .טניװ־םערוטש א ןופ טײקדניװשעג רעד טימ טפיול גוצ רעד .ןאגאװ
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 ןאב יד טעוו יצ ,ןעניפעגםיוא ליװ רע .עלעבאט־טײצ א ןיא ןײרא־טקוק
 ןגאז ןײרא לוש ןיא ןײג ןענאק לאז רע זא ,דנאלוױלק ןײק טײצ ןיא ןעמוקנא
 ,ןבראטשעג זיא עטאט רעד ןעװ .ןטאט ןכאנ טײצראי רע טאה ךאוו יד .שידק
 ןײז טינ לאז רע ואװ זא ׳תועבשהה־לכ טימ ןריואװשאב םיא עמאמ יד טאה
 שדוח ןיא םטכאנ־וצ־קיטײרפ ןטצעל םעד רע לאז ,ןוט טינ לאז רע סאװ ןוא
 ןגאז ןײרא לוש ןיא ןײג ,טײצראי סנטאט םעד םיוא־טלאפ םע ןעװ ,לירפא
 ןטלאהעג רע טאה טציא זיב ןוא ,טגאזעגוצ ןעמאמ רעד סאד טאה רע .שידק
 יד ןעמזקעג זיא סע ןעװ ׳טנאמרעד קידנעטש םיא טאה עמאמ יד .טראװ
 יד םיא טאה ,ןראפעגקעװא זיא רע רעדײא ,לאמסאד ךיוא .טײצראי ןופ ךאװ
 טײצראי רימ ןבאה ךאװ יד זא ,ןוז ןײמ ,טינ םעגראפ״ ז טגאזעגנא עמאמ
 ןיא סטכאנ־וצ־קיטײרפ ןײג וצ ןלעפראפ טינ טסלאז .םולשה־ױלע ,ןטאט ןכאנ
 רע לײװ ,טײצראי םנטאט םעד טיהעגפא רע טאה טציא זיב .״ןײרא לוש
 לוש א ןעװעג זיא םע ואװ ,טאטש א ןיא ץעגרע ןענופעג קידנעטש ךיז טאה
 ףיוא טגײלראפ ךיז טלאװ לװײט רעד יװ — לאמסאד ראנ .ןענעװאד םוצ
 ןיא ♦טנװא ןיא קיםײרד־טכא דנאלװילק ןיא ןעמוקנא ףראדאב גוצ רעד .םיא
 .ןטפעשעג יד ןסילש ןכאנ ,טעפש ןעגעװאד ךיז ןעמ טלעטש ןלוש עטםרעמ יד

 לאזקאװ ןופ ךײלג ןראפ ןוא יםקעט א ןעמענ טעװ רע זא ,טנכערעג טאה רע
 .טײצ ןיא שידק םעד ןפאכנײרא ןענאק ךאנ טעװ רע ואװ ,ןײרא לוש א ןיא
 רע ואװ ,טראד ןפלעה םיא ןאק ןגאז־שידק ןײז זא ,טביולג רעטלא רעד ביוא
 רעד זא ,טכאמעג רעבא ךיז טאה .ןוט בילוצ םיא רע ליװ ,ךיז טניפעג
 זא ,ױזא ןטלאהראפ ךיז ,עיניל רעד ףיוא רעטש א םעפע בילוצ ,טאה גוצ
 העש ײװצ ערעםאװ ףיוא דנאלוױלק ןיא ןעמוקוצנא ןקיטעפשראפ טעװ רע
 ןענעװאד ואװ ןוא ,טנװא ןיא רעגײזא ןעצ ןופ רעירפ ןײז טינ טעװ סאד .טײצ
 לאז םע עיצנאטס רעכלעװ ףױא ןגײטשפארא ןזומ טעװ רע זטעפש יוזא ןדײ

 ,שידק םעד ןקיטראפפא ןוא ׳גוצ ןופ לעטשפא ןטשרע םײב ,ןכאמ טיג ךיז
 זיא םע ,ןביז ךאנ ןיוש זיא רעגײז רעד .טעפש־וצ טינ ךאג זיא סע ןעװ
 ךיז ןעמ טלעטש ךעלטעטש ענײלק יד ןיא לײװ ,טעפש ץנאג טציא וליפא ןיוש
 טײגראפ ןוז יד .רעגנעל ןעגעז געט יד .גנילירפ זיא םע .ןענעװאד רעירפ
 יד זיא סאװ .שידק ןראפ טײצ ןיא ןעמוקנא ךאנ טעװ רע .ןביז וצ בורק
 זיא םע .ױװקיעל לטעטש סאד זיא עיצנאטם עטשרע יד י עיצנאטם עטשרע
 — ,רעגיואװנײא טנזיוט ןצפופ ׳ןטקודארפ־ימוג ןופ לטעטש לעירטםודניא ןא
 .ױװקיעל ןײז לאז .ןסקאוו ןיא טלאה — ,ךוב־עזײר ןײז ןופ םיוא רע טניפעג
 רעבא רע לאז סאװ .לוש א ךאד ןבאה ײז ןוא ,ןדײ ןײז רעכיז טראד ןזומ סע
 רעדנא ןײק עלעבאט־טײצ רעד ןיא טיג טעז רע ז ״ןהאק ןוא ןהאק״ טימ ןוט
 עצנאג א ךיז טפעלש םאװ ,גוצ ןעמאזגנאל א ראנ יװ דגאלוױלק ראפ גוצ
 ןגײטשפארא רע לאז .םיואראפ טקישעגסיורא רע טאה ןרעטסומ יד .טכאג
 ןוא זטכאנ עצנאג א ךאנרעד ןפעלש ךיז ןוא עיצנאטם רעטשרע רעד ףיוא
 ףיוא לאז רעטלא רעד ביוא זשידק םעד ןזאלכרודא לאמסאד רע טעװ רשפא
 ־ײם עגײז ןסנאש יד ןענעז ,שידק ןײז ףיוא ןזאלראפ ןפראד ךיז טלעװ רענעי
 םאװ־פאנק םיא טעװ שידק ןײמ ,טינ ךיז טניול םע ,ןײנ״ .עכאװשי רעײז ײם־יװ

57 



 ןכאנ טגאזעג ןשידק ליפ יוזא ןיוש טאה רע .ךיז ראם רע מגאז /׳ןפלעה
 ־ירפ ןיא זומ רע .דנאלוױלק ןײק ךײלג טראפ רע ׳ןײנ .םולשה־ױלע ׳ןטאט
 ־נארט עקיטכיװ רעעז א ןריפוצכרזדא טאה רע .שידפ ,טמעגםיוא ןײז ןגראמ
 ־פא זיא הרוהס רעקידרעמוז רעד ןופ ףיוקראפ רעצנאג רעד םאװ ׳עיצקאז
 ־רעדײלק םעד ןיא רעבעגנאט יד ןעגעז ״ןהאק ןוא ןהאק״ .םעד ןא קיגנעה
 דעטלא רעד טעװ לאמסאד ׳ןײנ .טסעװ־לטימ רעצנאג רעד ןופ לדנאה
 ־לענש רעד ןעװ ,טכארטעג רע טאה יוזא .שידק ןײז ןא ןבעג הצע ןא ךיז ןזומ
 ןוא .עיצנאטס רעד וצ טרעטנעענרעד ךיז ״ףיול םעד טמאזגנאלראפ טאה גוצ
 עיצנאטס רעד ףיוא טלעטשעגפא ךיז ,קידנעפאס ,טאה גוצ רעד ןעװ ,ךאד
 זיא ןוא לצנער סאד פאכ א וױסלופמיא ןבעגעג ןאמסארג טאה ,ױװקיעל

 .עמראפטאלפ רעד ףיוא ןעגנורפשעגרעטנורא
 םײב ןעזרעד טאה רע םאװ ,יסקעט רעטשרע רעד ןיא ןײרא זיא רע

 .לאזקאװ ןופ ץיגסיורא
 .עגאגאניס רעד וצ ןראפ ליװ ךיא —

 ? םע זיא סאװ ? עגאגאנים —
 זזיא ךריק עשידײ יד ואװ ,טינ טסײװ —

 ־םענטופ םוצ ןריפקעװא ךיד לעװ ךיא .טאטש ןיא סניוזא אטיג —
 .ןעניפעגסיוא ץלא וטםעװ טראד .לעטאה

 ־מורא טײצ ךאנ טאה רע זא ,ןראװעג ריואװעג רע זיא לעטאה םעד ןיא
 םיא טאה ,דײ א ,רעטלעטשעגנא רעד .ןוטרעביא ךיז ןוא ךיז ןשאװאוצ
 ןטאוױרפ א ןיא ןינמ א ראנ ,טינ ךאנ עקאט ײז ןבאה לוש ןײק זא ,טגאזעג
 ךאנ שידק ןגאז ןיהא טײג ןײלא רע לײװ ,ןעמענטימ םיא טעװ רע ןוא ,זיוה

 .ןעמאמ ןײז
 ןטלאהעג טאה ױװקיעל ןופ הליהק יד סאװ ,לכלוש םענײלק םעד ןיא
 וצ ןבילקעג טשרע ךיז ײז ןבאה לוש עתמא ןא — ,זיוה ןכעלטנײװעג א ןיא
 ןיא ןטלאהעג ןיוש טאה ןעמ .ןדײ ןינמ א ןענופעג ןאמסארג טאה — ,ןעיוב

 .ןגאז־שידק ראפ טעפש־וצ טינ ךאנ רעבא ,ןענעװאד ןטימ
 ,לכלוש סאד ןזאלראפ םײב ןטלאהעג ןיוש טאה רע ןעװ ,שידק ןכאנ
 ןבעגעגפא םיא טאה ןוא דײ א םיא וצ ןעמוקעגוצ טנאװ־חרזמ רעד ןופ זיא
 ץיז ףיוא ןגיוא עקידנעלכײמש עטוג טאהעג טאה דײ רעד .״םכילע־םולש*

 רעביא טײרפשעג ךיז טאה עכלעװ ,דראב עטיורגראפ בלאה א ןוא םינפ ןטיירב
 .ספינש ןײז ךיז טימ טלעטשראפ ןדא דמעה ןײז

 .טגערפעג דײ רעד טאה — ? טכאנרעדפיוא טנײה ריא טוט סאװ —
 ־טנעעגקירוצ ןאמםארג טאה -־ ? ךימ ריא טגערפ סאװ ןגעקטנא —

 •עגארפ א טימ טרעפ
 טשרע פא־טראפ םאװ ,גוצ ןפיוא ןטראװ יאדװא ךאד טחמ ריא —
 ?טנװא ןצנאג םעד ןוטניהא ךיז ריא טעװ ואװ .דנאלוױלק ןײק טכאנײב ףלעװצ
 ־ףלעװצ רעד טימ ןראפ ףראדאב ךיא זא ,ריא טסײװ ןענאװ ןופ —

 ?דנאלוױלק ןײק ןאב רעקידרעגײזא
 ךאד טנעז ריא ? לטעטש רעזדנוא ןיא רעדמערפ א טוט ןעד םאװ —
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 םעוו ריא ןוא ,שידק אד ןגאז וצ גוצ־םערפםקע םעד ןופ רעטנורא יאדווא
 ךאד ריא טאה אד ןטפעשעג ןײק •דגאלװילק ןײק גוצ ןטשרע םעד ןעמענ

 .טינ
 ןיב ךיא—.לבײמש א טימ׳ טגאזעג ןאמםארג טאה—יוזא קיטכיר ,אי —
 ,ןטאט ןײמ ךאנ שידק ןגאז וצ געװ ןטימניא גוצ םעד ןופ רעטנורא עקאט

 .גוצ ןקיטכאנײב םעד ףיוא עקאט טראװ ךיא ןוא .םולשה־ױלע
 ־וצ־קיטײרפ ,םײהא רימ וצ רימ טימ ןיוש טמוק ,יוזא ביוא —
 לכלעש א ףיוא ןעמאזוצ עילימאפ ןײמ ךיז טמוק ,ןענעװאד ןכאנ ,םטכאנ
 ארומ ץיק טאה .ןײלא טקאב בײװ ץימ םאװ ׳ךעלעכיק עשימײה טימ עװאק
 בוטש א ,ערה־ןיע ןײק ,אד זיא םע .קילײװגנאל ןײז טינ ךײא טעװ סע ,טינ

 .גראװגנױ טימ
 .םיא ףיוא ןרעדנואװפא ךיז טנאקעג טינ ,ןדײ םעד טקוקעגנא טאה רע
 טעבראפ ריא ןוא ־- ,טגאזעג רע טאה — ״רעדמערפ א ןיב ךיא —
 רעװ ,טינ ךאד טםײװ ריא ״טינ ךימ ךאד טנעק ריא .החפשמ רעײא וצ ךימ

 •ןיב ךיא
 ליומ ןיא רעגניפ ןײק טינ ןעמ ףראדאב רימ ,ןאמרעגנױ ״טרעה —
 שידק ןגאז וצ ידכ ״עזײר ןײז רעביא־טקאה םאװ ,ןאמרעגנױ א .ןגײלנײרא
 עצגאג א ןפעלש ךיז םעד בילוצ ןעמוקםיוא םיא טעװ םע שטאכ ,ןטאט ןכאנ
 ״רעדמערפ ןײק טינ רימ זיא ןאמרעגנױ אזא — ״גוצ־פעלש א טימ טפאנ
 ריא ״דשקשינ .ןאמרעגנוי ״רימ טימ טמוק ״זיא רע רעװ ,ןיוש םײװ ךיא

 .ןלײװראפ ןײפ ץגאג ךיז טעװ
 רעקידתובחר ,רעםיורג רעד ןיא ןדײ םעד טימ ןעמוקעגנײרא זיא רע ןעװ

 .ןפארטעג ןעמעלא טראד ןיוש ײז ןבאה ,בוטש־ץניװארפ רענעטכיולאב־לעה
 ־וצ ץיז ,אראלק :שיט ןםיורג םעד םורא ןםעזעג עלא ײז ןעגעז טא
 ,ךעלעצנאװ עצראװש עשימאק יד טימ ירעה רעגאװש ןײז ,בײװ קיטפנוק
 ־עג קידעבעל א .ערעדנא ךאנ ןוא — רעדגיק יד ,אדליטאמ ןירעגעװש ןײז
 ־זעק טריװרעם טאה הרובד עמאמ יד •בוטש יד טכליהראפ טאה רעטכעל
 פאטעװאק רעסיורג רעד ןוא ,םיורא ןקעב םעד ןופ טשרע ,לדורטש ןטליפעג
 ־עג טיור זיא םינפ ריא .טנאה רעטכער ריא ײב שיט ןפיוא ןענאטשעג זיא
 טאה יז .פאטעװאק םעד ןופ ןעגנאגעג זיא םאװ ,טײקמעראװ רעד ןופ ןראװ
 ןבאה ײז ןעװ ,שיט םײב ערעדנא עלא יװ יוזא ,טסאג םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא
 רעד ,רע ןוא .טרעדנואװראפ טקוקעגנא םיא ןוא ,ןעמוקגײרא ןעזרעד םיא
 םאװ טסואװעג טינ ןוא ריט רעד ײב ,רענעריולראפ א ,ןענאטשעג זיא ,טסאג
 ,ךײײ טלכײמשעג טציא טאה םינפ ץנאג ןײז סאװ ,דײ רעד .ךיז טימ ןוט וצ

 .שיט םוצ לברא םײב טפעלשעג םיא טאה
 — .טגאזעג רע טאה — ,טסאג א טכארבעג ריד באה ךיא ״דרובד —
 רעײא זיא יװ — .טגײלעגוצ רע טאה — ,לדורטש ץיד ןכוזראפ וצ ףיוא
 ןצנאגניא ןסעגראפ — .טסאג םוצ טדנעװעג ךיז דײ רעד טאה — ? ןעמאג

 .טציא זיב ןירעד
 — ,רעטאפ רעײא — .טגאזעג טמעשראפ רע טאה — ,ןאמםארג —
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 ־עג שרעדגא טיג טאה — .ןשטגעמ שיט ןצגאג םןוצ טדנעוועג דיז רע טאה
 לוש ןיא ןפארטעג ךיז ןבאה רימ .ץיגטימ םיא טימ לאז ךיא ראנ ׳טלאװ

 .דלוש ןיימ טינ תמאב זיא סע .ןענעװאד םײב
 גוצ א ןופ פארא־טגנירפש ןאמרעגנױ א ״דרובד ,ראפ ךיז לעטש —
 ראפרעד טעװ רע ןוא ,ןטאט ןבאנ שידק ןגאז וצ ידכ ,עיצנאטם רעזדנוא ףיוא
 ךיא באה .דנאלוױלק ץיק גוצ־פעלש ןטימ טכאנ עצנאג א ןפעלש ךיז ןפראד
 זיא אד .ןאמסארג רעטסימ ,רעהא טמוק זןעמענמײהא טפראדאב טינ םיא
 ׳ןבעל לזײר ,אראלק ,אדליטאמ ,ןײז טנוזעג ןלאז ,רעטכעט ענײמ .החפשמ ןיימ

 .פאקצראװש ירעה ,ןבעל רימ לאז ,םעדײא ץימ ,לחר

 ,טגאזעגירעביא ןאמםארג טאה — ,דלוש ץימ טינ ,תימאב ,זיא םע —
 .ריט רעד ןופ טײװ טינ ,רעגעריולראפ׳ א ,ץלא ךאנ קידנעײטש

 דמערפ רעד ןופ ןשטגעמ א טפערט ןעמ ,יוזא ךיז ןעמ טריפ ןדײ ײב —
 עטוג יד טגאז — ,תבש ףיוא חרוא ןא ץיז וצ םיא ןעמ טעבראפ ,לוש ןיא
 רע רעדײא ןוא — .ןאמסארג רעטסימ ראפ ץאלפ ךאמ ,אראלק — .ענעדײ
 לכלעש א וצ םיא טגארט יז ןוא ,ןאראלק ןבעל ןיוש רע טציז ,םורא ךיז טקוק
 ־רעד קינאה רעד םאװ ,לדורטש־זעק םעמאמ רעד ןופ עיצראפ א ןוא עװאק
 ־טעלב עטלקיװעג עניד יד ןופ רעטנורא ןפירט םטעפ עקיכלימ סאד ןוא ןופ

 •ליומ ןיא ןיוש רע טריפש ןופרעד םעט םעד ןוא ,ךעל

 ז קעה רעזדגוא ןיא ריא טוט סאװ —
 ראפ טדערעגםיורא טאה יז םאװ ,טראװ עטשרע סאד ןעװעג זיא סאדי
 ןיא ןעװעג סעפע זיא םע .ןעגנוזעגסיוא ראנ ,טדערעגםיורא טינ ,ןײנ .םיא
 זיא םע .ץראה ןײז ןעגנאפעג גנאלק ןטשרע םײב ךײלג טאה סאװ ,םיטש ריא
 ןצגאג ריא ןיא יװ ,םיטש ריא ןיא לגיופ א ןופ רעשטיװצ םעד ןופ ןעװעג
 ריא ןגעלעג ןיוש זיא םיטש ריא ןיא .לגיופ א ןופ סעפע ןעװעג זיא ןזעװ
 ןײז ןראװעג זיא סע סאװ ,טײקראטש רעשיזיפ ןײז ןגעקטגא טײקראטש

 .טײקטרעשאב

 ןיא טינ ,לאפ תעי ןיא ׳ץיש ןעװעג טינ זיא יז .טקוקעגנא יז טאה רע
 ־מואאב םיא ןבאה ןגיוא עצראװש עסיורג־ךעלטנײװעגמוא עריא .טסוג ןײז
 רעמעראװ רעד טאה ךאד ,טריװרענעד םיא טאה קילב רענעפא ריא ,טקיאור
 טלאװ רע יװ ,טמעראװעג םיא ,ןפיל עריא ףיוא טליפשעג טאה סאװ ,לכײמש

 .יורפ א טימ גנוריראב ןיא ןעמוקעג לאמ ןטשרע םוצ
 .טרעפטנעעג רע טאה — ,געװ ןיא רעדנזײר־טפעשעג א —

 ? יאדװא קראי־ױנ ןופ —
 .דנאלוױלק ץיק געװ ןפיוא ןעװעג .קראי־ױנ ןופ ,אי —

 טפור—,״ןהאק ןוא ןהאק״ טימ ןטפעשעג טריפ ריא זא ,טעװ א ךאמ׳כ —
 •רעטאפ רעד ןא ךיז

 ־טעז םע — .ןאמםארג ךיז טרעדנואװ — ? ריא טסײװ ןעגאװ ןופ —
 רימ רע טאה לוש ןיא .רימ ןגעװ גנידצלא טסייװ רעטאפ רעײא זא ,םיוא

 .ראפ ךיא ןיהואװ ,טגאזעג
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 -י- ״רע טפערט ןבעל עצנאג םאד .ןפערט וצ ביל טאה ןאמ ץימ —
 .רעטומ יד טגאז

 .םעדײא רעד טגאז — ,ןײרא לטניפ ןיא קידנעטש טפערט רע ןוא —
 םאװ ,רעדגזײר־טפעשעג .רעכלעװ יןפערט וצ ןאראפ אד זיא םאװ—

 ? ךהאק ןוא ןהאק״ טימ ןטפעשעג ןײק טינ טאה ,דנאלװילק ןײק טראפ
 ףיוא עקאט באה ךיא .רעטאפ רעײא ,ןפארטעג טאה רע ,קיטכיר —
 רעדײלק־רעדניק ןופ רעפיוקנײא םעד טימ גנולעטשאב א ירפרעדניא ןגראמ
 ־ױנ ןיא עמריפ,־רעדײלק םנאמצלאז טערטראפ ךיא .״ןהאק ןוא ןהאק״ ײב

 •קראי
 .מארק רענעגײא ץימ ןיא הרוחס רעײז ךאד טלאה ךיא ןןאמצלאז —
 — ׳״ןהאק ןוא ןהאק״ ײב עקאט ?ריא טנײמ ,ןעמעװ ײב—ןײא־ףיוק ךיא ןוא

 .רעטלא רעד טגאז
 ןאמםארג רעטםימ ןוא ׳גנאל ןרעיודעג טינ טעװ סע ,טעװ א ךאמ׳כ —
 בילוצ עקאט ױװקיעל ןיא זדנוא ײב לעטשפא ןלעיצעפס א ןכאמ ןזומ טעװ
 רעזדנוא — .םעדײא רעד ןא ךיז טפור — ,ןגאז־שידק בילוצ ראנ טינ ,טפעשעג
 •טײצ ראי ײװצ ןיא טלפאטעג גנורעקלעפאב יד .ןםקאװ ןײא ןיא טלאה טאטש

 ? אד ריא טריצודארפ םאװ י—
 ־רא ןקירבאפ ײװצ .רעדער ענעמוג ,רקיע רעד .עיצקודארפ־ימוג —
 עײנ א ךיז טיוב סע .תעל־תעמ ןיא העש קיצנאװצ־ןוא־ריפ עלופ ןטעב
 ראג עקאט ןוא .רעטאעט־אניק א ךאנ ןענעפע ןפראדאב רימ ,טאטש־קירבאפ

 .זדנוא ײב םיוא סאד טפאכ ןעמ רעדײא ,לענש
 יוזא טינ זיא םע .רעטאעט־אניק םעד אד טלאה םעדײא ןײמ —

 — ,םיורג גונעג רעבא סע זיא זדנוא ראפ .רעקראי־ױנ ערעײא ײב יװ םיורג
 .עמאמ יד טכאמ

 םאװראפ .רעטאעט ןיא ךײא טימ ןײג טעװ ןאמסארג רעטםימ —
 קיטײרפ ןכעלטיא — .רעטאפ רעד טגאז — ?ירעה ,טינ םיא וטםטעבראפ

 .קעװא דלאב טײג הרבח עצנאג יד .םארגארפ עײנ א טראד ןעמ טיג
 טגאז — ןןאמםארג רעטםימ ,זדנוא טימ ןײג טעװ ריא ,אי ,אי —

 .םעדײא רעד
 סע טאה ריא .לקאטקעפם א ,״טסעװ דלײװ״ ,דליב ץיפי א זיא סע —
 עריא םיטש יד ןוא ,אראלק טגערפ — ?קראי־ױנ ןיא ןעזעג רשפא ןיוש

 .טקיאורמואאב םיא ןוא טנעאנ ענדאמ יוזא ןפארטעג רעדיװ םיא טאה
 ןגאדטעג טאה יז .לכײמש ןעמעראװ א טימ ריא ףיוא טקוקעג טאה רע
 עריא .לרענלעק ןטקירטשעג ןסיױו א טימ לדײלק טלטסעקעג ץראװש־םײװ א
 •פאק ןטימ ןיא טנזרש א טימ טמעקראפ טאלג ןעװעג ןענעז ראה עצראװש
 יד ןיא טינ ראנ ,ןפיל עניד ראפ א ןופ ןעמוקעגםיורא זיא עריא םיטש יד
 רעד ,ןעװעג זיא סע .ןעגנואװצאב םיא טאה םאװ ,חוכ רעד ןעװעג זיא ןפיל
 טראצ ,טיוה יד — ,ןאװש א ײב יװ ,זדלאה רעגנאל רעד .זדלאה רעד ,רקיע
 ־עד ןקירעדינ ןופ טגײװצעג ךיז ןבאה םאװ ,ךעלרעדא עיולב יד ,סאלב ןוא

 םלדײמ רעד יװ ןעװעג זיא םע .בעװעג ןטאקילעד א ןיא ןביוא ףיורא עטלאק
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 ־ראטש עשירעבעמ ןײז טסעמראפ א ףיוא טרעדאפעגסיורא טאה טײקטאקילעד
 ־מאטש טגאזעג רע טאה לכײמש םענעריולראפ ןשלגנײ־גנױ א טימ ןוא .טײק

 :קידנעל
 לעװ ךיא זא .ארומ באה ךיא ראנ ,ךײא טימ ןײג טלאװעג טלאװ ךיא — י י

 .ןאב יד ןקיטעפשראפ
 ,טגערפעג םיא יז טאה — זדליב סאד ןעזעג טינ ךאג טאה ריא — י
 ־עג טאה סאװ ,לבײמש םעניד א טימ ןײרא ןגיוא יד ןיא ךײלג םיא קידנקוק

 .טעבעג ןופ ןטאש א ךיז ןיא טאה
 .טגאזעג רע טאה — ,ןײנ —

 ,ףלעװצ ראפ ךיז טקידנע דליב סאד .ץיג ריא טזומ ,יוזא ביוא —
 — ,טײצ גונעג ןבאה טעװ ריא .ףלעװצ ךאנ טשרע פא־טײג גוצ רעײא ןוא

 .ןגיוא עםיורג עריא טימ ןטעבראפ רעטײװ םיא יז טאה
 ןדיולראפ טדנעװעג ךיז רע טאה — ,רימ וצ טוג רעײז טנעז ריא —

 .ןשטנעמ שיט ןצנאג םוצ
 ־יוא ןײמ ןיא לאזקאװ םוצ ןריפוצ ךאנרעד ךײא לעװ ךיא ,טמוק —

 .םעדײא רעד טגאז — ,ליבאמאט
 טאה — ,רימ וצ ךעלטנײרפ רעעז טנעז ריא .רעעז ךײא קנאד ךיא —

 •טגאזעגרעביא רע
 ־נעמענטימ ,בוטש עקיטכיל יד טזאלראפ קידלמוט טאה גראװגנױ סאד
 רעגיװש רעד טימ רעװש רעקיטפנוקזצ ןײז ,קראי־ױנ ןופ טסאג םעד קיד

 •ןײלא ןבילבראפ ןענעז
 ןפערט טעװ קראי־ױנ ןופ ןאמנגנױ םעד טימ זא ,ץימ ךיא ,הרובד —
 ךיז טפור — ,ךלמה לואש רעחנוא טימ ןפארטעג טאה סאװ ,ענעגײא םאד
 ־רעד ץילא ״רעטעפש ןראי טימ ,רע טאה יוזא) בײװ ןײז וצ ןא רעטלא רעד

 .(טלײצ
 .בײװ םאד טגערפ — ? ךלמה לואש טימ ןפארטעג טאה סאװ —

 א ןענופעג טאה ןוא ןעלזײא ענעריולראפ ןכוז ןעגנאגעג זיא רע —
 ...ןוא ןגאז־שידק ןעמוקעג זיא ןאמרעגנױ רעד .הכולמ

 — ,דײר יד רעביא בײװ םאד םיא טקאה — ,גנוצ יד פא ריד סײב —
 .ןפערט ןײא ןיא טסטלאה וד

 רעד ריא טדעפטנע — ,קיטכיר ףערט ךיא זא ,ךאד טםעז וד ןוא —
 .רעטלא
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 ןא ןיא רעלכײפש רעטכאמעגרעביא ןא — ,רעטאעט־אניק םעד ראפ
 ־נאנופ טײרב ןעװעג טציא זיא םאװ ,סיורא סאג רעד וצ רעיוט א טימ ,םאצפא
 דאםאפ רעצנאג רעד ,טכיל ןלעג־לעה טימ טצײלפראפ — ,טלארפעגרעד
 א ןענאטשעג זיא ,ןשיפא ןוא ןדליש ענעטכיולאב־שירטקעלע טימ טקעדאב
 ־עג ךיז טאה רערעדעי םאװ ,טםערפעגנעמאזוצ גנע ,טלא ןוא גגױ ,םע־ןומה

 .טפאשגנע רעד ןופ םיורא ךיז ןסירעג ,ךיז ןסיוטשעג ,טפוטש
 :ןאמסארג קיזײא וצ ןפורעגנא ךיז טאה פאקצראװש ירעה

 ײװצ ךאנ טאהעג טלאװ ךיא ןעװ ? ךיז טוט םע סאװ ,טעז ריא —
 ןײגאב טינ ךיז ןאק קלאפ םאד .ןליפנא טנאקעג ײז ךיא טלאװ ,רעזײה עכלעזא

 .טיורב יװ ײז ײב ןראװעג זיא םע ,גנולײװראפ ןא

 זיא קיזײא .קידעקיטש ןוא םײה ןעװעג זיא רעטאעט ןיא קינײװעניא
 עסאמ רעד ןיא ןטאנקעגנײא עדײב ,ןאראלק טימ טקירדעגנעמאזוצ ןםעזעג
 ־יטכעמ ןײז ןיא טנאה עכײװ עמעראװ ענײלק ריא ןטלאהעג טאה רע .רעבײל
 ךיז טםיג ,גנוטםולג ריא טימ םענײאניא ,ןליװ ריא יװ טליפעג .עינאלד רעק
 םעד ראפ זא ,ןעמוקעגראפ םיא זיא םע •ןײרא טנאה ןײז ןיא טיוה ריא ןופ
 ןצישאב יז לאז רע זא ,ןראװעג קראטש ןוא ןראװעג ןדיובעג רע זיא ןײלא ראנ
 .םעד ןופ טםואװעג טאה יז ןוא .שינעפעשאב ענײלק םאד ,יז ,ןעמערישאב ןוא
 טאה דלאב ןוא ,םערא ןײז רעטנוא פאק ריא ןטלאהאב יז טאה לגיופ א יװ ןוא

 ־יװצ ריא טימ טגאזעג טאה יז ןוא ,םערא ןטימ ןעמונעגמורא ןטלאהעג יז רע
 • םיטש רעקידרעשט

 י לאמאכאנ אד ןײז וצ ריא טנכער ןעװ —
 .ןענאד ןופ ןראפקעװא טינ ראג ליװ ךיא ? לאמא־כאנ —

 .עקידנעלכײמש א ,טקוקעגנא םיא ,םיא וצ ןגיוא יד ןבײהעגפיוא טאה יז

 רעטאעט ןופ טײקרעטצניפ רעטנקלאװראפ טכידעג ,רעקידרעכיור רעד ןיא
 ,עריא ןפיל יד .ןגיוא עריא ןיא ןײש ןקנאלב־ףלח םעד ןעז טגאקעג רע טאה
 ןטלטרעצראפ ,ןכײװ רעײז ןיא ןטלאה ,טריפשרעד לאמםנעד ןיוש רע טאה
 ןוא ןײטשײב טנאקעג טינ ןיוש טאה רע .קילג ןײז ןופ טײקםיז יד גײבסיוא
 ןופ ןבאה ײז סאװ ,טור רעקידנעגניװצאב א ןופ חוכ םעד ,ןח רעײז ןעמוקײב
 ןיא ,קילב םענעפא ריא ןיא ןעװעג זיא סע .םיא רעביא ןגארקעג טנװא םענעי
 טימ טשימעג ,טײקינעטרעטנוא ןא ליומ ריא ןופ ןעלקניװ עקידנעלכײמש יד

 :רעיוא ןפיוא ,דוס א יװ ,טמיורעגנײא םיא טאה יז ןעװ ,טײקשירעפיטש
 .ןעמאנ ןטשרע רעײא טינ וליפא ראג ךאד םײװ ךיא —

 .קיזײא —
 .קיזײא ,קראטש ןוא םיורג יוזא טנעז ריא —
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 טקנופ •עמאמ ץימ יװ יוזא ןעמאנ ןײמ טגאזעגםיורא טאה ריא —־
 •יוזא

 ? עמאמ רעײא זיא יװ —
 רעדניק ענײלק ׳ןאמ רעקנארק א .ןראי ערעװש טאהעג טאה יז .ןײפ —
 יז .ןסקאװעגסיוא ןענעז רעדניק יד ןוא הנמלא ןא יז זיא טציא .ןעיצוצפיוא
 טראד טאה .אלעסיטנאמ לטעטש א ןיא ,קראי־ױנ םורא גרעב יד ןיא טניואװ

 .ריא טימ ןענעז רעדירב ײװצ ןוא רעטסעװש ײװצ ענײמ ,לעטאה םענײלק א
 ? ןעװעג רעטאפ רעײא זיא סאװ ןוא —

 םאד ןעװעג קנארק .טינ ןײלא םײװ ךיא ,רערעל רעדא בר ןימ א —
 ךאד ךיז ןבאה רימ ?אראלק ,ןםיװ לאמ ןײא טימ ץלא טליװ ריא .ןבעל עצנאג
 .םערא םענײא םעד טימ םורא רעגנע יז טמעג ןוא רע טגאז — ,טנעקאב טשרע
 סאד ןיוש ךײא ןעק ךיא זא ,ךיז טכאד רימ ראנ ,טנעקאב טשרע ,אי —
 טראװעג באה ךיא זא ,ךיז טכאד רימ .קראטש יוזא טנעז ריא .ןבעל עצנאג

 .ןבעל עצנאג סאד ךײא ףיוא
 .ןגיװשעג ךיוא טאה יז ןוא ,טגאזעג טינראג רעמ טאה רע

 .ײז וצ ןעמוקעגוצ זיא ירעה
 ןעמ ףראד ,גוצ ןקידרעגײזא־ףלעװצ םעד ןעמענ טליװ ריא ביוא —

 .ןראפסיורא ןיוש
 ןלעטשפא ךיז ןוא טוג יוזא ןײז טעװ ריא .ךײא טימ ןיוש ײג ךיא ,אי —
 םע — :ןאראלק וצ ךיז טדנעװעג ןוא — .לעטאה־םענטופ םעד ןבעל לײװ א

 .ןזאלראפ וצ ךײא דאש א רימ זיא
 .ךײא טימ ײג ךיא —

 .ןסיורדניא ליבאמאטיוא םוצ טײלגאבסיורא םיא טאה יז
 ךיא יצ ,טינ רעבא סײװ ךיא .ןענעק וצ ךײא טײרפעג ךימ טאה סע —
 רעניד ריא טימ טרעשטיװצעג יז טאה — ,ןעז לאמאכאנ טלאװעג ךײא טלאװ

 .םיטש
 .טרעדנואװעג ךיז רע טאה — ? סאװראפ —

 ריא טלאװ סאװ .ןײלק יוזא ןיב ךיא ןוא םיורג יוזא טנעז ריא ,א —
 .ןגיוא יד ןיא קירעיורט טקוקעג םיא יז טאה — ? ךיא יװ םנײלק אזא טימ ןוטעג
 עקידנעלכײמש טימ טנגעגאב רע טאה — ,ןסעגעגפיוא ךײא טלאװ ךיא —
 גונעג ןעװעג טינ זיא רע זא ,קידנענײמ ןוא ,•קילב ןטלפענראפ ריא ןגיוא

 .לחומ רימ טײז —:ןבעגעגוצ דלאב רע טאה ,טראװ אזא טימ לדײא
 ליװ סאד ...ןרעװ ןםעגעגפיוא ?ןײז לחומ ךײא ךיא לאז סאװ ראפ —

 .טםנרע טגאזעג יז טאה — ,ךאד ךיא
 יז טאה ,לקניװ ןלעקנוט א ןיא טריפעגפא יז טאה רע ןוא — !טמוק —

 .ןפיל יד ףיוא טשוקעג יז.ןוא סמערא עקראטש ענײז ןיא טפאכעג
 •קילב םענעטכיולעגפיוא ןא טימ טגאזעג יז טאה — ,םיז —

 .ןירעה וצ ןעגנאגעגפא ןענײז ײז
 רע טגאז — ,ײװצ רשפא ןוא רעטאעט א׳ךאנ ןענעפע רעכיז טנאק ריא —

 .ליבאמאטיוא םעד ןיא טײז־ײב־טײז ןםעזעג ןענעז ײז ןעװ ,ןפאקצראװש
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 ? ןעזעג טאזז ריא —
 ךאנ ןענעפע וצ לאטיפאק ןגײלניירא ןעמ ףראדאב ״רעגײטשא ,לפיװ —

 ן רעטאעט א
 .רעלאט טנזיוט ראפ א —

 1 ראג םאד —

 יױוצ .ןבאמרעביא םיא ןוא רעלכײפש א ךאנ ןפיוקפא רעדא ןעגנידפא — י
 .קנאב רעד ןיא ןגירק ןעמ ןאק עקירעביא סאד ,ןמוזמ טנזיוט

 ,ןירעה טימ ךיזךענעגעזעג ןבאנ ,גוצ םעד ראפ עמראפטאלפ רעד ףיוא■ ;
 : טגאזעג רע טאה

 קנאד םעגײש א .פאקצראװש רעטסימ ,רימ ןופ ןרעה טעװ ריא —
 .ץלא ראפ

** 

 ־יטנאמ ןיא ,אײהא ,ױװקיעל ןיא — סאד ןוא ,ײװצ ךאנ ,רעטאעט א ךאנ
 ךיז רע טאה וטינ ואװ ןוא — ,אקםארבענ ,אהאמא ןיא ,קראי־ױנ ,אלעס
 טינ לאמסגעד ןײלא רעבא טאה רע .טינ רעכיז יטגאזעג לאמםנעד םאד
 יד ןעזעג טאה רע .םיא ןיא ןראװעג ןריובעג זיא קנאדעג רעד זא ,טםואװעג
 ךאנ קירעגנוה ןענעז סאװ ,ןםאמ יד ראפ ראנ ,ןײנ ,ךיז ראפ טינ טײקכעלגעמ
 םעד רעביא לטעטש ןוא טאטש רעכעלטיא ןיא .טיורב ךאנ יװ גנולײװראפ
 ןופ ןבײהנא ףראדאב ןעמ .ןעז טגאקעג םאד ןעמ טאה דנאל ןטײרב ןסיורג
 ־ניא עײנ ןעמוקפיוא ןא טשרע ןבײה סע ואװ ,רעטרע עכלעזא ןכוזסיוא .ןײלק
 דנאל טגניד ןעמ .קיליב זיא דנאל קידײל ןוא ,ןקירבאפ עײנ ,סעירטסוד
 ןעמ .ץיזאב ןלופ ןיא ןײרא סע ןעמ טגירק ךאנרעד ,ןענימרעט עגנאל ףיוא
 .רעטנעצ ןײא ןופ ןרעװ טריפעגנא לאז סאװ ,עיצאזינאגרא ןא ןפאש ףראדאב
 ןעמ ןעװ .רעריצנאניפ ,רעבעג־עיטנאראג ןעניפעג וצ זיא רעבא רקיע רעד

 .קנאב א ןגירק ראנ ןאק
 םעט רעד םיז ןעװעג זיא םע יװ ,םעד ןופ ןעמולח וצ םיז ןעװעג זיא סע

 .ןפיל ענײז ףיוא טזאלגרעביא טאה אראלק סאװ ,שוק םעד ןופ
 ־רעדײלק םנאמצלאז טימ ןדנובראפ ןעװעג זיא רע םאװ ,ראי ראפ יד ןיא
 יד זיא טיוט סנטאט ןכאנ .החפשמ ןײז ןיא ןטיבעג ךס א ךיז טאה ,עמריפ
 ןטלאהעגנא רעטײװ טאה יז .ןראװעג טכירעגפיוא'ראג ,ןגאז ןעמ ןאק ,עמאמ
 טאהעג טציא טאה יז .ןעגנידראפ וצ ןרעמיצ עטרילבעמ יד טימ זיוה םאד
 יד .״סרעדראב״ עריא טימ ןבעגפא רעמ טנאקעג ךיז יז טאה ,טנעה ערעײרפ
 ןענעז ײז םערא יװ .ןקאב ןוא טוג ןכאק וצ טאהעג ביל קידנעטש טאה עמאמ
 ,םעמיצ־ןרעמ ריא .ךלמ־ינדעמ עתמא ןעװעג םילכאמ עריא ןענעז ,ןעװעג טינ
 ןוא טאהעג סאד יז טאה סאװ — ,ךעלפערק עריא ,ךעלזדלעה עטפאטשעג עריא
 ,טײקמירא ריא ,תולד ריא ץוחא ,םעד טימ ןפאטש וצ טגאמראפ םאד יז טאה סאװ
 ןענעז ךעלפערק עריא ,סטעפ טימ טפירטעג ךעלזדלעה עריא ןבאה ךאד ןוא —
 עריא אלעסיטנאמ ץנאג רעביא טמשעג ןבאה םע .ליומ ןיא ןעגנאגעצ ךיז
 ־עג ךיז ןבאה םרעדראב עריא .שײלפלסאר טלקעפעגנײא ןוא שיפ עטליפעג
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 ןױש יז טאה ,םולשהױילע ,ןטאט ןכאנ טײצראי ןטשרע םײב .ריא וצ טפעלק
 א ןופ האװלה א םעד ראפ ןגארקעג טאה עמאמ יד .ןרעמיצ. עײנ טיובעגוצ
 ךיוא ריא טאה ,קיזײא ,רע .ףיורעד הירב א ןעװעג זיא יז .עיצוטיטסניא־הקדצ
 יד ײב ןטסנידראפ עטשרע ענײז טימ טנאקעג טאה רע טײװ יװ ןפלאהעג

 רעד ראפ ףליה עםיורג א ןעװעג ךיוא ןענעז ךעלדײמ יד .ןאמצלאז רעדירב
 זיוה־גנידראב סעמאמ רעד זא ,זאנ רעד טימ טקעמשרעד טאה רע .ןעמאמ
 א ןגארקעג ןבאה םילכאמ םעמאמ רעד .ןסקאװ וצ ןטײקכעלגעמ עסיורג טאה
 ףיוא דיפקמ ןענעז םאװ ,אלעסיטנאמ ןיא טםעג־רעמוז עמורפ יד ןשיװצ םש
 סנאמסארג היעמש יװ ןזײרק עמורפ יד ןיא טנעקעג עמאמ יד טאה ןעמ .תורשכ
 :ןעמאנ םנאמ ריא ףיוא זיוה םאד ןפורעג עקאט יז טאה יוזא ןוא ,הנמלא
 ,רעדירב ערעטלע עגײז רעטעפש טאה רע ןעװ .״םײה ערשכ סנאמסארג הנמלא״
 םעד ןעמ טאה ,אלעסיטנאמ ץיק ןפעלש וצ טכארבעג ,ןעמעס ןוא ןלאירבג
 ןיוש ,לאירבג רעמורפ רעד .״ןיז ןוא ןאמסארג הנמלא״ :יוזא ןטיבעג ןעמאנ
 רעד ,םעס .תופתוש ןיא ןעמאמ רעד טימ ןעעאגעגנײרא זיא ,רעטבײװאב א
 ןעמוקעג זיא ןוא טאטש ןיא םזילאיצאם ןײז טזאלעגרעביא טאה ,טםילאיצאס
 ,לעטאה רעקיטכיר א ןעװעג טציא ןיוש זיא זיוה סאד .ןעמאמ רעד ןפלעה
 םײה־רעמוז ערשכ א ראנ ,רעטעברא עמירא ראפ ״זיוה גנידראב״ א רעמ טינ

 .דנאטש ןלעטימ ןופ ןטנעילק עמורפ ראפ
 טינ ךיז טאה רע •טקילגעגפא רע טאה ןטפעשעג ענעגײא ענײז ןיא ךיוא
 תוחוכ ענײז עלא טגײלעגנײרא טאה רע יװ ,רעמ סאוו ןענידראפ וצ יוזא ןסירעג
 יורטוצ םעד ןענואװעג טאה רע .רחםמ ןופ טלעװ ןײז ןיא טנײרפ ךיז ןפאש וצ
 טײז עכאװש יד ,ןשינעפרעדאב ערעײז טםואװעג טאה רע לײװ ,םינוק ענײז ןופ
 ןא ךרוד ןטכירראפ וצ סאד ךיז טימעג ןוא טפעשעג רעדנא ןא רעדא םעד ןופ
 ףיוא טריזאב ,ךעלטנרא ןעװעג זיא סאװ ,עיצאדנעמאקער רעטוג א ךרוד ,הצע
 ־עלאב ענײז ןופ יורטוצ םעד ןענואװעג טאה דע .טפאשטנעקכאפ רעכעלטנירג
 ךיז טאה רע .ןטעברא וצ טײקיליװ ןוא עיעוענע ,טײקטסנרע ןײז ךרוד םיטאב
 ןעװעג זיא ,ןענאגאװ־ןאב ןיא טכענ טפעלשעגמורא ךיז טאה ,טעװענאשעג טינ

 .ןעגנולעטשאב ענײז טימ ךעלטקניפ
 ןבאה ןרעטלע עריא ןוא אראלק ןעװ ,ױװקיעל ןיא טיזיװ ןטײװצ ןײז ײב
 רע זיא ,בײװ א ראפ ןאראלק ןעמענ וצ טאבנא ןקידװעמעש ןײז ןעמונעעא
 קיצנאװצ־ןוא־ףניפ טלעג ןטראפשעגפא ןײז ןופ ןגײלוצנײרא חוכב ןעװעג
 םעד ןיא ףתוש א ןראװעג זיא רע .טפעשעג־אניק סירעה ןיא רעלאט טרעדנוה
 רעטשרע ןײז ,ױװקיעל ןיא טנפעעג ךיז טאה םאװ ,רעטאעט־אניק ןטײװצ
 טינ ךיז טאה רע ןוא .רעזײה־אניק ןיא ןוא ץיזאב־דנורג ןיא גאלנײא־טלעג

 .טראנעג
 ןטשרע ,ןאלפאק סיראמ ןופ יורטוצ םעד ןעגואװעג ירפ ךיוא טאה רע
 ־עגפא ןײז טרינאפעד טאה רע ואװ ,קנאב־טיעטס רעד ןופ טנעדיזערפ־עציװ
 רעדירב יד ןופ רענײא טאה ,״טײװ ןײג טעװ ןאמרעגנױ רעד״ .טלעג טראפש
 טגאמראפ רע״ — ,ןענאלפאק ראפ טרידנעמאקער לאמנײא םיא ןאמצלאז
 ,עקאט רע טאה עוױטאיציניא ןוא .״עוױטאיציגיא ענעגײא ןוא טפארק־בײרט
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 ןכעלטיא ןיא .טפעשעג ןימ םעײנ םעד ןיא םאמ רעםיורג א ןיא ראג ןזיװעג
 טקוקעגםיוא רע טאה ״רעדנזײר־טפעשעג א יװ טכוזאב טאה רע סאװ <טרא
 טײקכעלגעמ אזא ואװ ןוא .רעטאעט־אניק םעײנ א ראפ טײקכעלגעמ רעד ףיוא
 ־נוא רעד וצ ןעיצוצ טװאורפעג רע טאה ,טלעטשעגראפ ראלק םיא ךיז טאה
 םאד ןבאה םאװ ,רעמערק־ןשטנעמ .טרא םענעי ןופ ןטנעילק ענײז גנומענרעט
 ןפיוקראפ ךרוד ראג זא ,טנײמעג ןוא ןעמארקי ערעײז ןיא טבעלעג ןבעל עצנאג

 ןעזרעד ןבאה ,טיורב לקיטש רעײז ןענידראפ ײז ןעגאק רעדמעה רעדא רעדײלק
 ,זײװכעלסיב •רעלאט ןקירעביא ןא ןענידראפ וצ טײקכעלגעמ עײנ א ךיז ראפ
 ןטנעילק ערעסערג ןוא ערענעלק ענײז ןופ ףליה רעד טימ רע טאה זײװכעלםיב
 ןטײקיאעפ ענײז ןיא טביולגעג ןבאה סאװ ,טנײרפ־רעמערק ליפ יד ןשיװצ ןופ
 טאה רע .סרעטאעט־אניק ץענ ןײז טײרפשעגסיוא ,טײקלעיאר ןײז ןיא ןוא
 ־גײװצראפ־ליפ א ןוא גגוריפ רעלארטנעצ א טימ עיצאזינאגדא ןא טיובעגפיוא
 עוױטאיציניא ןײז טפעשעג םעד ןיא טרינאפעד טאה רע .עיצארטםינימדא רעט

 .טגראזעג עקירעמא ןיוש טאה ןקירעביא םעד ראפ .עיגרענע ןײז ןוא
 זיא טײקכאװש ריא .אראלק בײװ ןײז ראפ ףיט ןעװעג זיא עביל ןײז
 יז .ןרינימאד טזאלעג ןרעג ךיז טאה רע .םיא רעביא טײקראטש ריא ןעװעג
 םע יװ ,ןעגניזםיורא רעדא ,עלעגײפ א יװ ןרעשטיװצםיורא טפראדאב טאה
 — ןבעגעגכאנ ץלא ריא טאה רע ןוא ,״רערעײט קיזײא״ ןעגנולקעגפא םיא טאה

 .ןכאז עםיורג ןיא ײס ,עגײלק ןיא ײס
 טאה יז םאװ ,םעד ךרוד ןבײהרעד טליפעג ךיז ,בײהנא ןופ ךײלג ,טאה רע
 ,הביס עתמא יד ןעװעג זיא םאד ןוא .עביל ןײז ןעמונעגנא טאה ,ןעמונעגנא םיא
 ןעװעג טינ זיא םע .ןיקםלאװאק וצ ״בוח״ ןײז טקוליםעג טינ טאה רע םאװ
 ןזאלוצ טלאװעג רעמ טיג טאה רע לײװ ראנ ,ןסעגראפ טאה רע םאװ ,םעד רעביא
 רעקירעדינ אזא וצ זיב ןעקניזרעטנורא טנאקעג לאמא טאה רע זא ,קנאדעג םעד
 טאה רע סאװ ,טלעג ןײז רעטעברא ןעמירא ןא ײב ןעמענוצ לאז רע זא ,הגרדמ
 ״דנותח סרעטכאט ץיז וצ שובלמ א ךיז ןפיוק וצ ףיוא טראפשעגפא טאהעג
 הדומ ןופ ןטלאהעגקירוצ טציא םיא טאה ןײלא הפרח עגעגײא ןײז טינ ןיוש
 יד ,ןוז ןײז ןופ הפרח יד ,הפרח סבײװ ןײז ךיוא ראנ ,דניז רעד ןיא ךיז ןײז
 רעכעה םאװ ןוא .טבײרגרעד טאה רע סאװ ,דמעמ ןכיוה ץנאג םעד ןופ הפרח
 ןיא ןעװעג חילצמ טאה רע רעמ םאװ ,דמעמ םעד ןיא טרעטעלקעג טאה רע
 ןליװ רעד ןוא קנאדעג רעד םיא ןופ ןטארטעגפא זיא רעטײװ ץלא ,טפעשעג
 טכארטראפ ראנ רע טלאװ .ןוטעג טאה רע סאװ ,םטכעלש סאד ןקיטיגראפ וצ
 ךיז ,לכ־םדוק ,ןסײהעג סע טלאװ ,ןוטעגפא טאה רע םאװ ,ןטכירראפ וצ וליפא
 סאד ןוא .ןכערבראפ סאד ןעגנאגאב זיא רע זא ,ןײלא ךיז ראפ ןײז הדומ
 א ןעקנאדראפ וצ ערעיראק עצנאג ןײז טאה רע זא ,ןםײהעג רעטײװ טלאװ
 ןגעק ןעגנאגאב זיא רע סאװ ״דלװע ןא ,ןוטעגפא טאה רע םאװ ,ךאז רעםואימ
 א ןופ ןא ,םורא יוזא ,ךיז טבײה הלודג עצנאג ןײז .ןשטנעמ ןעמירא ןא
 ,ןייג .דניז ןופ דוםי ןשלאם םעד ףיוא זיוה ןייז טיובעג טאה רע .ךערבראפ
 שרעדנא לאמא זיא רע זא ,קנאדעג םעד ןזאלוצ טנאקעג טינ ןפוא־ןיאב טאה רע
 ןקוק טנאקעג טיג לאמסנעד טלאװ רע .רוטאנ רעשילאראמ ןײז ןיא ןעװעג
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 קנאדעג אזא .קילב םנוז ןײז ןטלאהעגםיוא טינ טלאװ ,ןײרא םיגפ ןיא בײװ ןײז
 טאה רע ,ןײנ .תוחוכ יד םיא ןופ ןעמונעגקעװא ,עיגרענע ץיז טמײלעג טלאװ
 םעד טימ טנעדיצניא םעד ןקעמסיוא ראנ יװ טאהעג טינ הרירב רעדנא ןײק
 יװ ןײז־לטבמ םיא ןוא ןעלצראװאוצסיוא ״דבשחמ ןײז ןופ ןיקםלאװאק ןעמירא

 ןעמ ןאק ערעיראק א .ןעװעג טינ טלעװ רעד ףיוא לאמנײק ראג טלאװ רע
 ־עג ערעדנוזאב ןײז טמוקאב רעכעלטיא .םינפוא רעטנזיוט ףיוא ןבײהנא

 וד םאװ ראנ ,ןא־טםבײה וד יוזא יװ טינ זיא רעבא רקיע רעד .טײהנגעל
 טאה רע ןוא .ןראװעג ןבעגעג ריד זיא עכלעװ ,טײהנגעלעג רעד טימ טסבאמ

 .ןפראװאוצראפ םאװ טיג םעד ןיא ךיז
 םעד טפאשלעזעג רעד פא טציא ךאנ טלאצ ןוא טלאצעגפא טאה רע
 ־עגוצ םיא טאה יז םאװ ,קירטש־גנוטער רעד ראפ ןעזאר וצ טנוזעג א) ״בוח״
 ־לאװאק םעד קידלוש זיא רע סאװ ,בוח םעד ,(״בוח״ טראװ םעד טימ ןפראװ
 םיא בילוצ לאז רע זא ,ןצנאגניא ,יקסלאװאק רעד ,רע זיא רעװ ןוא .ןיקס
 .רוביש א טראד םעפע ז ץנעטםיםקע עשילאראמ עצנאג ןײז הנכס ןיא ןלעטש
 ־פא טינ רעירפ טאה רע סאװ ,טנעדיצניא םעד ןופ םיטרפ ךיז טנאמרעד רע
 ןוא טײקפראש רערעדנוזאב טימ ףיוא־ןעמוק ײז .ײז ףיוא ךיז טלעטשעג

 .תומ ץיז ןיא טײקראלק
 ןײרא בלעװעג ןיא ןעמוקעגנײרא לאמ ןטײװצ מוצ זיא יקםלאװאק ןעװ

 :טגאזעג רע טאה ,טלעג םאד ןענופעג טינ ןבאה ײז ביוא ,ןגערפ וצ
 ...ןײרא דײט ץא ךיז ןפראװנײרא ןוא ןײג וצ ראנ רימ טבײלב טציא —

 .קערש ,טימ ןפורעגסיוא ,קיזײא ,רע טאה — ; ? םאװ ראפ —
 ץימ .טלעג סאד ןריולראפ באה ךיא זא ,ןביולג טיג רימ ןלעװ ײז —
 טאה עטאט ריא ׳ןגאז טעװ יז .טרוסישראפ סע באה ךיא ,ןגאז טעװ רעטכאט

 .הנותח רעד וצ ןעמוקעג טינ ,טרוכישעגנא ךיז
 .ןעװעג רוכיש טלאװ רע יװ עקאט ,טײקירעװש טימ טדערעג טאה רע
 סאבעלאב רעד טאה — ?טרוכישראפ עקאט סע וטסאה רשפא ןוא —

 .ןפורעגנא ךיז
 .טנײה רוכיש טינ ןיב .טדוכישראפ טינ םע באה ךיא .סאב ,ןײנ —

 ןעמענסיורא לאז ,קיזײא ,רע זא ,ײברעד ןטלאהעג טיג־ריש טאה םע
 םיא ןוא ,טקעטשראפ טאהעג םיא טאה רע ואװ ,גוצנא םעד ןופ רעטסײט םעד
 ןיוש זיא םע לײװ ,ןוטעג טיג סע טאה רע .ץירא םינפ ןיא קאילאפ םעד ןפראװ
 וצ טרעטיצעג ,םאבעלאב ןראפ ןקארשעג ךיז טאה רע .טעפש־וצ ןעװעג
 גנוטלאהרעד־טסבלעז ןופ טקניטסניא רעבלעזרעד ןוא .עלעטש יד ןרילראפ
 ראפ טיג וליפא דום ןצנאג ןײז טימ ןפא ןעמוקוצסיורא טינ טנראװעג םיא טאה
 טנײפ טאה רע זא ,גרעבנזאר סימ ןופ ןטלאהאב טאה רע .גרעבנזאר סימ
 זיא יקםלאװאק רעד םעראװ ,גנאל ןבעל ץנאג ןײז ןיקסלאװאק םעד טאהעג
 רע .קילג ןײז ןמםראפ וצ .םיא ןקינײפ וצ ןעמוקעגקירוצ טײצ־וצ־טײצ ןופ
 ־אק .ןורכז ןײז ןופ ןצנאגניא ןקעמםיוא ,ןכײרטשסיוא טנאקעג טינ םיא טאה
 זיא יקםלאװאק .קידנעטש ףיוא טראד טצעזאב ךיז ,קיטנעק ,טאה יקםלאװ
 ,בײל ןײז ןופ ןדײנשםיוא טלאװעג יז טאה רע .קנערק עמײהעג ץיז ןראװעג
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 ראג יװ לטימ רעדנא ןייק ןופ ןטכארט טנאקעג טינ רעבא טאה רע ״ןלײטפא יז
 זיא רע * ןבאמ קירעדינ ׳ןכאמ ץילק ןיקסלאװאק םעד לאז רע זא ,םעד ןופ
 יאדכ טינ זיא סע םאװ ,לזמ רעדגא ץיק טרעװ טינ זיא םאװ ,ףרואװסיוא ןא
 טלעפראפ םאװ ,רוכיש א ,ףרואװםיוא ןא ;םיא רעביא טולב זײב ךיז ןכאמ וצ
 סיקםלאװאק ןא טפאכעגגא ךיז טאה רע ״דנותח סרעטיכאט ץיז וצ ןעמוק וצ
 טאה רע ליױו ,רוכיש א ראפ מיא טלאה החפשמ ץיז זא ,ןגאז־תודע םענעגײא
 רעד וצ ןברק ןײז ןרעדינרעטנורא ןופ תוכז םעד ןיא ןבעל טנאקעג ראג
 ןברות א טכאמעגנא ראנ טאה ערװענאמ אזא רעבא .הגרדמ רעטסקידלפש
 דחפ רעמ טימ םיא ןיא ןפורעגפא ךיז טאה ,ןבעל םענעגײא ,סקיזײא ,ץיז ןיא
 םאװ ,דניז םצע יד יװ ןסיװעג ןטקעװעגפיוא ןופ ןײפ רעמ טימ ,קיטײװ ןוא
 וליפא ןעיורטראפ וצ םיא ראפ ליפוצ ןעװעג ןיוש זיא סאד .ןעגנאגאב זיא רע

 .ןעװעג םיא זיא גרעבנזאר סימ יװ ןשטגעמ ןטםטנעאנ םעד ראפ
 רע .טנעדיצגיא םעד ןרעגימראפ וצ תולובחת ערעדנא טכוזעג טאה רע
 רעכליב יקסלאװאק רעד זיא סאװ טימ ־ טגערפעג לאמ טרעדנוה א ךיז טאה
 רעכעלטיא יװ ,ןאמסארג קיזײא ,רע סאװ ,תונברק ערעדנא עלא יד ןגעקטנא
 י ןםיװעג ןײז ףיוא טגארט ,ףיורא־גראב געװ ץיז ףיוא שטנעמ־ערעיראק
 טימ לופ ,דלאװ ןדליװ ןטכידעג א ךרוד ךיז ןכערבכרודא ןזומ עלא ,עלא
 טימ סיורא טראד ןופ ןעמוק עלא ןוא ,רענרעד ,סרעכאטש טימ ,תוער־תױח
 טינ טגארט רע .בײל ןצגאג ןרעביא ןדנואװ עיור טימ ,ןציר ןוא ןטינש
 ןוא ןציר — ,ןסיװעג ץיז ףיוא ,ןיקםלאװאק ץוחא ,תונברק ערעדנא קינײװ
 דארג לאז סאװראפ רעבא .קיטײװ םיורג טפאשראפ םיא ןבאה םאװ ,ןטינש
 ןיא דנואװ עקידרעטײא עיור ,עפיט א ןבײלבראפ ץילא יקסלאװאק־השעמ יד
 טינ ןפוא־ץאב ךיז טזאל ןוא ןבעל עצנאג םאד םיא טקינײפ םאװ ,המשנ ןײז

 ? ןלײהראפ
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 ליפעג אזא .שינרעטצניפ ןופ ךײט א ןיא טבעװש ןוא טציא טגיל רע
 ןיא ,ךיז טכאד ,טגיל רע שטאכ ,טרא ןא ףיוא ןײא טינ טגיל רע ־רע טאה
 ןופ שינרעטצניפ רעצראװש ןופ סעילאװכ ףיוא טרעטאלפ ,טבעװש ראנ ,טעב

 טכוז ,רעטצניפ רעד ןיא יוזא טרעטאלפ רע יװ ןוא .ןטײװצ א וצ טקגופ ןײא
 םעד ןופ רעגײטש ןפיוא ןדאזיפע ,ןשינעעשעג ערעדנא ןורכז ןיא ךיז ײב רע
 ,ןטכירראפ וצ םעפע טיכוזעג טלאװ רע יװ ןעװעג זיא םע .דאזיפע־יקסלאװאק
 ץיז ןיא שרעדנא ץעגרע ץוש ןעניפעג וצ ,ךיז ןעװטאר וצ ...ןכײלגוצםיוא

 .ןבעל םענעגנאגראפ
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 רע .שטיב־ימאימ ןופ דאזיפע רעד ןורבז ןפיוא ןעמוקעג םיא זיא םע
 זיא סע ז ןעװעג סאד זיא טאטש א .סיזירק ןכאנ ,ןברוח ןכאנ טאטש יד טעז

 ...הברוח א ןעװעג
 ןפראװעג םנטײצאב רע טאה אלעםיטנאמ ןיא טפעשעג־לעטאה םעד ךרוד
 קיש רעײז ךיז טאה לעטאה רערשכ סעמאמ רעד .שטיב־ימאימ ףיוא גיוא ןא
 זיא ,לגילפ עײנ ןופ יובוצ ןטימ טײרבעגםיוא ןוא טרעםערגראפ .ןםקאװעצ
 עבעלגעמראפ ראפ אלעםיטנאמ ןיא ץלאפ־רעטנעצ א ןראװעג לעסאה רעד
 א לעטאה םעד ןבעגעגוצ טאה םעס רעדורב רעד בנסעג עשיסקאדאטרא
 טלאזעג טאה םאװ ,ץאלפ־םינעט א ,ןײםאב־םיװש א טימ םינפ םענרעדאמ
 ןרעטלע עמורפ יד ראפ טגראזעג טאה לאירבג תעב ,גראװגנױ סאד ןעיצוצ

 .לעטאה םײב לבלוש םענעגײא ןא ןוא תורשכ ףיוא החגשה ןײז טימ
 ןײק ןראפעג ,דעטכעט ןוא ןיז עריא טימ רעטומ יד ,ײז ןענעז טשרעוצ
 עטסרעמ יד יװ .ןיהא ןראפעג ײז ןענעז טפעשעג בילוצ טינ .שטיב־ימאימ
 ןופ סולשפא םעד ךאנ ,ײז ןענעז ,גרעב־ליקסטעק יד ןיא רעמיטנגײא־לעטאה
 ןײק עיצאקאװ־רעטניװ רענעגײא רעײז ראפ ןראפעג ,ןאזעס־רעמוז םעד
 ־עגנא ,עיצאקאװ ףיוא רעמיטנגײא־לעטאה ,ײז ןבאה זײװכעלסיב .עדיראלפ
 ,ןעגאראטסער ,רעזײה־גנידראב ,ןלעטאה עגעגײא עדיראלפ ןיא ןענעפע ןבײה
 ןעװעג עקאט ןענעז ןאזעס־רעטניװ ןראפ טםעג ערעײז ןופ קינײװ טינ םאװ
 ־עג זיא טפעשעג־לעטאה סאד .גרעב־ליקסטעק יד ןיא טסעג־רעמוז ערעײז
 ,םליקסטעק יד ןיא רעמוז :ראי קידבעלײק ץנאג א ראפ טפעשעג א ןראװ

 .עדיראלפ ןיא — רעטניװ
 ןיא ןיוש ,דנאל ןיא ״יטירעפםארפ״ ןופ ןראי עטשרע יד ןעװעג ןענעז סע
 ןיא ןײדא זיא עקירעמא רעדײא ,המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ןופ טײצ רעד
 ־רעביא .סעירטםודניא־המחלמ ראפ טעבראעג טאה דנאל םאד .המחלמ רעד
 סאװ ,ןזײא טלא טימ סרעלדנעה .םיריבג עײנ ןעמוקעגפיוא ןענעז טבאנ
 ןוא ןגאװ־ןוא־דרעפ ןקידעקםארט א טימ ןראפעגמורא ןטכענ טשרע ןענעז
 ־לאטש־ןוא־ןחיא ןראװעג ןענעז ,םעטאמש ןוא ןזײא טלא ט&יוקעגפיוא
 ןוא סנלאװ ןופ רעלדנעה טימ ךיוא ענעגײא םאד .םירידא־םיריבג ,םירחוס

 עיצינומא ראפ טרעדאפעג ראנ ךיז טאה םע סאװ ,ץלא .רעדעל ןופ רעלדנעה
 ןבעלפעשסיוא־טיג א ןגארקעג לאמאטימ טאה ,ןטאדלאס ראפ גנודײלק ןוא
 ־כיר רעד ראנ .קראמ ןיא תורוחם טלעפעגסיוא לאמאטימ ןבאה סע .קראמ
 ןראי יד ןיא טרעקאלפעצ טשרע ךיז טאה יטירעפסארפ ןופ רעביפ רעקיט
 טאה שזדילוק סאװ ,ןמ ןופ ןגער א יװ ןעמוקעג זיא םע .המחלמ רעד ךאנ
 ׳ןטנאקירבאפ ,ןריקנאב ,םירחוס ראנ טינ ,ןײנ .למיה ןופ טפושיבעגרעטנורא
 ־םארפ ןופ םארטש ןקראטש ןטימ ןעמואװשעג ןענעז רעטעברא עטושפ ראנ
 דעכעלטיא טימ ןוא ,טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעג ןענעז תורוחם .יטידעפ
 טימ יװ ןוא .ךאפנעצ ןגיטשעג ,ןזײרפ יד ןבײהעג ךיז ןבאה טנאה דעײנ

 .טנעה־רעטעברא ףיוא גערפבאנ דעד םיורג ןעװעג ךיוא זיא יוזא ,תורוחס
 ןלעירעטאמ םענעבײהעג־לענש םעד טימ ,יטירעפסארפ רעד־טא טימ ןוא
 ןײמעגלא ןא ןבארבעגסיוא טאה ,טכארבעג טאה יז סאװ ,ןבעל ןופ דראדנאטם
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 טרעטצגיפעגפא ןבעל עצנאג סאד ןבאה םאװ ׳רעטעברא .םוםקול ךאנ געיעג
 ףיוא טכענ־רעמוז עםײה יד ןיא טפול רעײז טפעשעג ןוא רעפעש יד ןיא
 ״ןגערב־םי ןאראפ ןענעז םע זא ,ןענופעגסױא ןבאה ,פערט־רעײפ ןוא רעכעד
 ײס ,רעמוז ײם ורפא ףיוא ןראפ ןבײהגנא טאה ןעמ .רעדלעװ ,ןכײט ,גרעב
 ,טײקכעלגעמראפ ןדארג ענייז עלא ןיא ,םאלקלטימ רעד טשרעוצ .רעטניװ.
 ןעמונעג ןבאה עלא — ,טפאשמירא רעד וליפא זיב ,רעטעברא יד ךאנרעד

 סע ןוא ,ןעײנש ןוא ןטלעק עקידרעטניװ יד ןופ גנומערישאב ןוא ץוש ןכוז
 טאה ןעמ סאװ ,לזדניא םענעדלאג םעד וצ ןעמארטש א ןבײהעגגא ךיז טאה
 ואװ ,שטיב־ימאימ ןופ פמוז ןטגקירטעגםיוא םעד וצ ,םי ןופ טביורעגקעװא
 ןלעטאה עטיובעגפיוא טשרע ,עיינ .טנגוי עטײװצ א רעביא־טבעל שטנעמ רעד
 םארטש םעד ראפ ןריט יד ןפא ןטלאהעג ,טראװעג ןבאה דארג ןכעלטיא ןופ

 .קראי־ױנ טאטש רעטלאק רעד ןופ ןשטנעמ
 ,דיאם־טסיא רעקראי־ױנ רעד ןופ רעניואװנײא ערעדנא רעטרעדנוה יװ
 רעד ןופ תוגרדמ עלא יד ןעגנאגעגכרודא ןאמסארג עילימאפ יד ךיוא זיא

 .יטירעפסארפ־המחלמ
 ןוא ״ימאימ ןיא ןכארבעגםיוא טאה עירעטסיה־טיעטםע־לעיר יד ןעװ
 קידנעעערב ,דנאל ןצנאג םעד ןופ ןיהא ןעמארטש ןעמונעג ןבאה ןשטנעמ
 ןרעװ וצ עינאמ רעײז ןיא ,ןבאה ײז םאװ ,טלעג טראפשעגפא רעײז ךיז טימ
 םאװ ,ןטקעפםארפ — ,טיעטםע־לעיר ןיא ןגײלוצנײרא טנערבעג ,ךײר לענש
 ןיא עדנאגאפארפ רעײז ןיא טרעדלישעג ןבאה ןטנאלוקעפם־טיעטםע־לעיר יד
 ןײז ןטלאהעגקירוצ ,ןאמםארג קיזײא ,רע טאה — ,ןבראפ עקיזאר עכלעזא
 ןיא טינ ןעגעז רימ״ .ימאימ ןיא תואיצמ ןעלדנאהנײא ןופ עילימאפ ענעגײא
 ־עג רע טאה — ,״טפעשעג־לעטאה ןיא ןענעז רימ ,טפעשעג־טיעטםע־לעיר
 טימ ,ןשטנעמ — ,ןעמוקעג זיא ךארק רעד ןעװ ראנ .עילימאפ ןײז טגאז

 ײז ןבאה טלאצעגגײא — ,לפיװ עדױ־ימ ןעװעג טראד זיא םאװ ,ץיזאבדנורג
 ־ראפשעגפא רעצנאג רעײז ןעװעג ךאד זיא סאװ ,לײט םענײלק א ראנ ףיורעד
 טאהעג טינ קנעב יד ןיא עטאר רעטײװצ רעד ײב ןבאה — ,לאטיפאק רעט
 ,ןעמוקעג זיא ךארק רעד ןעװ — ,םײהא ןראפ וצ טעליב־ןאב א ףיוא טלעג ןײק
 ענײלק א טעדנירגעג טאה רע .םענזיב וצ ךיז ןעמוגעג ,קיזײא ,רע טאה
 ןופ ןאלפאק םיראמ ןופ גנוקילײטאב רעליטש רעד טימ ,טפאשלעזעג־עיצקא
 ,ןעגנומענרעטנוא ענײז עלא טריצנאניפ ןיוש טאה רעכלעװ ,קנאב־טיעטס רעד
 ןעמוקעגנא רע זיא ,טנאה ןיא םינמוזמ עטלאק טימ ,״שעק דלאק״ טימ ןוא

 .ימאימ ןײק
 ןיא טקידנעראפ טינ ,רעזײה .הברוח עםיורג ןײא ןעװעג זיא טאטש יד
 רעזײה לײט .ןטעלעקם עקידרענײב עשיטנאגיג יװ ןבײהעג ךיז ןבאה ,ײבעג
 זייװלײט טימ ערעדנא ,טנעמאדנופ םעד ןופ רעטײװ ןעגנאגעג טינ ןענעז
 .םערוטש־ןאגארוא םעד ןיא ןלאפעגנײא בלאה רעדא ,ןקאטש עטרעיומראפ
 טימ ןפראװראפ ןוא טגײלראפ ןעװעג ןענעז ,ןסאג עטלאזעג רעדא ,ןםאג יד
 ,ךעלב ,ץליהעג ,טנעמעצ ,ןײטש ,לגיצ ,ןםלער־לאטש ,ןלאירעטאמ־יוב גרעב
 טײ ךיז טאה רענײק ,ףיורעד טקוקעגמוא טינ ךיז טאה רענײק .גראװטארד
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 סאװ ׳ןלאירעטאמ עקידגגיל־רקפה יד דרע רעד ןופ ןבײהוצפיוא טעפאװקעג
 טצאשעג ,טנעה יד ןופ ןסירעג ײז ןעמ טאה קירוצ געט עטלײצעג טימ טשרע
 ןשיװצ ״תוברוח יד ןשיװצ טײרדעגמוא ךיז ןבאה ןשטנעמ .ךײלגוצ דלאג טימ
 דטיוברעד־טינ יד ןשיװצ ׳מסימ יװ ענעפראװעגנא ,ןלאירעטאמ גרעב יד
 .גאמראפ ןבאה ײז םאװ ,ץלא ײז ןיא טגײלעגגײרא ןבאה ײז סאװ ,רעזײה
 ז י ,.ה ץלא .טלעג־ןמוזמ םעד ראפ ןגירקםיורא טגאקעג ןבאה ײז םאװ ,ץלא
 ... וב וצ רעזײה יד ןיא ,״םטאל, יד ,דנאל רעקיטש יד ןיא טקארבראפ ייז

 ׳ד ,גנונעפאה רעײז ,ןגעמראפ םיורג רעײז ןעװעג םאד זיא ןטכענ טשרע
 ;; -׳•, .ןבעל ןצנאג ןפיוא •טיורב רעײז ,ןראי עטלא ערעײז ןופ טײקרעכיז

 .ע?א זיפ םירבק יד ףיוא ,םילבא יװ ,ךיז טײרדעגמורא ,ןטארטעג ײז ןבאה
 .תובצמ עקיטעמוא ,עמוטש — רעזײה־ןטעלעקם יד טימ ,ןעגנונעפאה ערעײז
 ןוא ,םוטנגײא םאד ןעמונעגקעװא ,טידערק םעד ןםאלשעגפא ןבאה קגעב יד
 םעד ואװ ,ךיז ןוטוצניהא ןיהואװ ,ןםע וצ םאװ טאהעג טינ ןבאה ןײלא ײז

 .ןגײלוצקעװא פאק
 .קנעב יד ןופ ״םעשזדיעגטראמ״ יד ןעמונעגרעביא טאה ,ןאמסארג ,רע
 ךיז ןבאה קנעב יד .ןטאבעגנא טאה רע סאװ ,ןקירפ יד ףיוא ןעמוגעגרעביא
 טאה רע .תובוח עטכעלש יד ןופ םינפוא עלא ףיוא ןרעװ וצ רוטפ טלײאעג
 ־ראפ ןבאה ןשטגעמ סאװ ,רעזײה ,םי גערב םײב דנאל רעקיטש ןבילקעגפא

 טאה רע .ןברוח ןטםערג םעד טכארבעג טראד טאה ןאגארוא רעד לײװ ,טזאל
 ןעמ״ ,טגאזעג רע טאה /׳ןעמוקײב ךיוא םי םעד טעװ ןעמ״ .טאהעג ארומ טיג
 .״ןאטעב רעמ ,לאטש רעמ טימ ,רעזײה עקראטש ןלעטשפיוא ןפראדאב טעװ

 רעציזאב־דנורג ,ןרענאילימ עקיטכענ .סיפא ןא ןיא ןציז ךיז טעז רע
 ראפ ןעײטש ,ןעמעג טימ ןשטנעמ ,ןשטגעמ עקידובכב ,״ןסאג״ עטםעב יד ףיוא
 עלעג ,עכײלב .םמ;דײא ,ןיז ,רעבײװ ערעײז טימ ןעמוקעג ןענעז לײט .םיא

 .טנעה עקידרעטיצ .ןגיוא עטיור עגעקארשרעד .רעמינפ
 םאװ ,לטנעצ א ראפ ןגעמראפ ץגאג רעזדנוא ןעמונעגקעװא טאה ריא —

 טנאק ריא .טילב רעזדנוא זיא םע — .םיא וצ רענײא טהנעט — ,טרעװ זיא סע
 טאה ןגעמראפ ץגאג רעזדנוא .זדנוא טימ םיוא ךיז טכײלג .ןביוראב טינ זדנוא

 .זדנוא ןופ ןעמונעגקעװא ריא
 ןוא טראה קינײװעניא ראנ ׳עיטאפמיס טימ ןשטנעמ םעד ןא טקוק רע

 .טלאק
 טימ טכײלג־מביוא ךיא באה ,ןכײלגוצםיוא טאהעג באה ךיא סאװ ,ץלא—
 ךיא םאװ /> ייצנײא םאד .ןתובײחתה ערעדנא ןײק טינ באה ךיא .קגאב רעד
 ןעגאװ ןופ ,ראפוצקירוצ טעליב־ןאב א ךײא ןפיוק וצ זיא ,ךײא ראפ ןוט ןאק

 .ןעמוקעג טנעז ריא
 ןעלדניװש רעמינפ עקישא ערעײז .םגטאש־ןשטנעמ יד ,טציא ײז טעז רע

 .םיא ףיוא ןצאלג ןגיוא ענעכארבעגנײא יד ,רעטצניפ רעד ןיא םיא ראפ
 ףיוא טזאלעג ײז טאה רע .סטוג־ןוא־באה רעײז ןעמונעגקעװא טאה רע
 ןכערבראפ רעקינײװ םאד זיא סאװ טימ .זיולב ןוא טעקאנ ,עקירעגנוה ,םאג רעד
 ,ןא לאמסנעד ןופ זןיקסלאװאק ןגעק ןעגנאגאב זיא רע םאװ ״דלװע יד יװ
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 ׳ימאימ ןיא רעזייה עטיוגעגפיוא־בלאה יד ןוא דנאל םאד ןעמוקאב טאה רע טגיז
 עמריפ־ןאמםארג עםיורג יד .גײטשפיוא רעקיטכיר ןײז ןא ךאד ךיז טבײה
 יד ץיזאב ןיא ןעמוגעגרעביא טאה רע .טעדנירגעג לאמסנעד ךאד רע טאה
 רע טאה ףליה םנאלפאק טימ .ןעיוב טקידנעראפ ײז טאה רע סאװ ,רעזײה
 ןײז ,ראזאל .״טײק״ עצנאג א ,ןרעדנא ןכאנ םענײא ,ןלעטאה ןפיוק ןביוהעגנא
 א ראפ ןעמונעגנײרא םיא ןוא שזדעלאק ןופ ןעמונעגםיורא רע טאה ,דיחי־ןב
 רעסיורג רעד ראפ ןראװעג טגײלעג לאמסנעד זיא ןײטשלקגיװ רעד .ףתוש
 ןצנאג ןרעביא טםואװאב טנײה זיא עכלעװ ,״ןאמסארג ןוא ןאמסארג״ עמריפ
 ןופ ראנ ,ערעיראק עתמא ןײז ןא ךיז טבײה ןיקסלאװאק ןופ טיג ,ןײג .דנאל
 רע טכאמ םאװ .םיוטש רעטשרע רעד ןעװעג ראנ זיא יקםלאװאק .ימאימ
 טלאװ ,ןסיװעג ןײז ףיוא סעפע טאה רע ביוא ? םיא רעביא דלאװעג אזא רעבא
 ןופ ןעמונעגוצ טאה רע םאװ ,סנגעמראפ יד .ימאימ רעביא ןײז טפראדאב סע
 ןײז ןופ ,עמריפ ןײז ןופ ןײבנקור רעד טנײה זיב ךאנ ןענעז ,ןשטנעמ יד
 א ,ןיקסלאװאק א םענײא רעביא פאק םעד ךיז רע טגאלש םאװ .לאטיפאק

 ? ףרואװםיוא ןא ןוא רוכיש
 ןיא ןוטעג טאה רע םאװ ,םעד ףיוא טאהעג הטרח טינ רע טאה ךאד ןוא
 עקידרעירפ יד ןגעק טײקידלוש ןופ ליפעג ןײק טאהעג טינ לאמגײק ,ימאימ

 ןוא ליוה טזאלעג ײז טאה רע סאװ ,רעזײה יד ןוא דנאל םעד ןופ רעציזאב
 ענעי .ליפש־טראזא ןא ,ליפש א ןעװעג זיא ,ךיז רע טגאז ,ימאימ .טעקאנ
 מלעטשעגנײא ליפ יוזא טקנופ באה ךיא .רימ טימ ןסנאש עכײלג טאהעג ןבאה
 ,קנעב יד ןופ דנאל םאד טפיוקעגפא טינ טלאװ ךיא ביוא .ײז יװ ןאק ןיא
 ןעװעג ךיז טלאװ ךיא ביוא ןוא .טפיוקעגפא ןעװעג רערעדנא ןא םע טלאװ
 ־סיה־טיעטםע־לעיר רעד ןיא טרילוקעפס טלאװ ןוא דמעמ רעײז ןיא ןענופעג
 ןטלאװ ,ןלאצסיוא ףיוא ראנ ,טלעג־ןמוזמ ראפ טינ דנאל טפיוקעג ןוא עירעט
 באה ךיא יװ יוזא רימ טימ טלדנאהעג ,תלוכיב ןעװעג ןטלאװ ײז ןעװ ,ײז
 ןײק ףיוא וליפא רימ ןטלאװ ײז .רעגרע ךאנ רשפא ןוא ,ײז טימ טלדנאהעג

 .ןבעגעג טינ טעליב־ןאב
 ןא ראפ רעדא ,ימאימ ראפ ךיז ןפראװאוצראפ םאװ טינ טאה רע ,ןײנ
 טלדנאהעג טאה רע .עמריפ רעטגײװצראפ־טײרב ןײז ןיא עיצקאזנארט רעדנא

 .סענזיב ןופ רשױ םעד טיול ,ץעזעג ןזפ ןצענערג יד ןיא ,ךעלטנרא ,ךעלרע
 .ליפש םעד רעםיוא ןענאטשעג ךאד זיא יקםלאװאק ? יקםלאװאק רעבא
 ענעגײא םאד ןוטעג טלאװ ךיא יװ ךאד זיא ,םיא ןגעק ןוטעג באה ךיא םאװ
 טנעם ןטצעל םעד ןעמונעגוצ באה ,טעװעבאראב םיא באה ךיא .דגיק א ןגעק
 םיא ןבירטעג ,גנאגרעטנוא םוצ טכארבעג םיא ןוא דניק ןפלאהאבמוא ןא ןופ

 .ץירא ךײט ןיא ךיז ןפראױ וצ
 ־רעטצניפ ןופ ךיוט מעד ןיא טלמרומעג רע טאה — ״\ רימ ףלעה ,טאג״
 ןטסואװאבמוא ןטײװ א וצ ,סעילאװכ עקידעגיװ ףיוא יװ ,ןגארטעג ,שינ
 םוצ — ״\ רימ ףלעה ,טאג״ — .דחפ טימ טליפעגנא םיא טאה םאװ ,טקנופ

 .טעבעג ןיא םניוזא טלמרומעג ןפיל ענײז ןבאה לאמ ןטשרע
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 טאה .רעמיצפאלש ןײז ןופ ןעמוקעגםיורא זיא ןאמםארג ןעוו ,םנגראמוצ
 טינ םיא ,ןםײבנא ןטימ םיא ףיוא טראװעג טאהעג ןיוש טאה עכלעװ ,עזאר
 טכאנ רעביא זיא םאבעלאב ריא זא ,טכאדעג ריא ךיז טאה סע .טנעקרעד
 ־עגםיוא ןיא ןםעזעג םיא ײב ןענעז ןגיוא יד .ראי ןעצ ףיוא ןראװעג רעטלע
 סיורא טראפשעג ןוא סעבראט עגעטאשראפ־לקנוט ענעראװעג־זיול ,עטקידײל
 ־נײא ןעװעג םיא ײב ןענעז ןקאב יד ? ןלאפסיורא םוצ יװ יוזא ןדנאר יד ןום
 ןבײהעגםיוא טאה רע ןעװ .ןפמורשעגנײא ןוא רעניד — זדלאה רעד ,ןלאפעג

 .םיא ײב ןרעטיצ טנעה יד זא ,טקרעמאב יז טאה ,עװאק לכלעש םאד
 עצנאג יד טראה ןגיװשעג טאה ,טדערעגסיוא טינ טראװ ןײק טאה יז
 טאה רע .ןגײװשליטש ריא טליפרעד טאה ןאמםארג .ןםײבנא ןופ טײצ
 ריא ףיוא טזאלעגרעטנורא ןגיוא יד ןטלאהעג טאה יז .ריא ףיוא טקוקעג

 קידתונשקע רעטיױו ןוא ,ןעקנורטעג טינ טאה יז םאװ ״עװאק לכלעש םענעגײא
 .ןגיװשעג

 .טגערפעג רע טאה — ? רעמ רעד זיא םאװ —
 .טשינראג —

 .רעמ רעד םעפע אי ךאד זיא סע —
 יז טאה — ? ריד טימ ףוס רעד ןײז טעװ םאװ ,ןאמסארג רעטםימ —

 •רעזײבעג ןרעטיב טימ טגאזעג
 ? וטםנײמ םאװ —

 .ןײמ ךיא סאװ ,טסײװ וד —
 ןקיטעמוא־טלפײװצראפ ןיא רע טגאז — זןפלעה רימ ךיא ןאק יװ —

 •זאט
 ןיא ןעמענ ךיד טזומ ,ןפלעה ריד טזומ וד ,ןפלעה ריד טםנאק וד ,אי —

 .ןײרא טנעה יד
 קילב םעד ןא טלעטש ןוא רע טגערפ — ? ןוט ךיא לאז ,וטסליװ ,סאװ —

 .דיא ףיוא
 זןוט סאד וטםעװ ,ןגאז ריד לעװ ךיא זא ןוא —

 .טסעפ רע טגאז — ,ןוט סע לעװ ךיא ,אי —
 ןופ ןטכארט טינ טײצ שדוח א טסלאז וד זא ,ךיא ליװ עטשרע םאד —
 אד שדוח םעד ןזומ רימ .קתבגנירפם ןײק ןראפ טינ טציא ןענאק רימ .םעד
 רימ ביוא ,ןוט וצ ךיז ןבײלק רימ סאװ ,ןםיוטשנא ךאנ ךיז טעװ ראזאל .ןײז
 .טוקיטענאק ןײק רעטניװ ןטימ ןיא ןראפ ןוא עדיראלפ ןזאלדאפ טציא ןלעװ
 ןרעװ ןטלאהעג לאז םע זא ,ךאד וטסליװ ,ןוט וצ ךיז ןבײלק רימ סאװ ,ךאז יד

 ? ןענאטשראפ .ליטש רעד ןיא
 .ןענאטשראפ ,אי —
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 ןכאנ זיב ןטראװפא אד ןזומ רימ ׳הרירב רעדנא ןײק טינ ןבאה רימ —
 ןעמ םאװ ,ץלא ןוט ןוא ןיהא ןראפ רימ ןלעװ לאמםנעד .לירפא זיב ,ןאזעם
 יוזא טאה םע .ןופרעד ראג ןטכארט טיג וטזומ רעבא לאמםנעד זיב .ףראדאב

 ? טינ רעדא טכער ךיא באה .שדוח א ךאנ ןטראװ סע ןאק ,טראװעג גנאל

 .טכער טסאה ,אי —

 ,ןסעגראפ טזומ וד .ןרעװ קנארק ןתמא ןא ףיוא עקאט וטםעװ טשינא —
 ביוא ,ןסעגראפ וצ ןטײנ ךיז ״דבשחמ רעד ןופ םאד ןסײרםיורא דלאװעג טימ

 .ץיגרעטנוא טינ טסליװ וד
 .טכער טםאה —

 םנאםבאקאי יד טימ ןראפ טנײה טםלאז וד זא ,ךיא ליװ עטײװצ סאד —
 ־באקאי יד טםגעק וד — ,סנאםבאקאי יד .עילעײה ןײק געיעג־דרעפ םעד וצ

 ןיא ץאלפ םעד טפיוקראפ ײז ןבאה רימ סאװ ,ןטנאקירבאפ־רעדמעה יד ,םנאס
 .עילעייה ןיא יטראפ־ןאעשטנאל א ןביג ײז — ,קירבאפ א ראפ יזריושזד־ױנ
 ײז .געיעג־דרעפ םײב עפורג רעײז ןיא ןײז טראד טסלאז וד זא ,ןליװ ײז
 ךיד ןלאז ײז זא ,ןעגנולקעגנא ײז טאה ראזאל .רימ וצ טדנעװעג ךיז ןבאה
 טינ טעװ םע .ןאזעס ןופ שינעעשעג ןםיורג םוצ ןעמענטימ ןוא ןפעלשםיורא
 טראד ןפיול דנאל ןיזפ דרעפ־ןטיראװאפ עלא :גנוגערפיוא ןײק ןלעפ
 ,םרעקײמקוב יד .״יקאטנעק ןײמ״ ,״ןאגארוא״ ,״ץגירפ רעצראװש״ — ,טנײה
 ךיוא ןלעװ .ןטעװעג ןיא ןענאילימ ןגארקעגנײרא ןיוש ןבאה ,ןעמ טגאז
 ,ונ .טלעג־טעױעג ןענאילימ יד וצ ןרעװ טגײלעגוצ רעלאט עכעלטע ענײד

 ? םעד וצ ןגאז וטסעװ םאװ

 — .ראפ ךיא ,ראפ ךיא ... רעײז רימ טלעפעג םע ו קיטראםיורג —
 ? טימ ךאד טםראפ וד ןוא — .םיא וצ קירוצ טמוק םזאיזוטנע ץיז

 א ןײז ליװ ךיא .ןליפש ןזאל ךיוא ךימ טסעװ וד זא ,יאנת ןטימ —
 .דימת יװ ,ןירעעזוצ א ראנ טינ ,עטקילײטאב

 .ןםײה ריד לעװ ךיא םאװ ,דרעפ פעד ףיוא ןלעטש טסעװ ־־
 גנערב ןוא ,רימ ראפ וד ליפש .טנעס עכעלטע ענײמ וטםאה אד ,אג —
 .שאט־טנאה ריא וצ םיא טפדאװ יז ןוא — .סניװעג עסיורג סאד םײהא רימ

 ? ףתוש א ןײז וטםליװ לפיװ טימ .טינ ךיא ףראדאב סאד —
 .רעלאט קיצפופ טימ —

 רעקיצנאװצ־ןוא־ףגיפ א .טינ ךיא ײג אטאװק ץימ רעביא .םעמ ,אנ —
 ־טנאה םעד טנפע ,רע טגאז —ךיא — טפלעה א ,וד — טפלעה א .גונעג זיא

 .ןגארטוצ טםנאק וד יצ ׳ןעז ראנ רימאל — .ןירעד ןײרא־טקוק ןוא שאט
 וליפא ןגארטוצ ןאק יז יצ ׳רוסא .רעלאט עקיצנײא ראנ ךיא עז לײװרעד
 רע טגאז — ,רעקיצפופ טימ םאד ךיז טפראװ יז יװ ,עז ןוא ,לרענעצ א ראנ

 .רעטכעלעג ןטוג א טימ
 טינ לעוו ךיא ביוא זא ,טםייװ וד .סיורג יוזא טינ ךיז ךאמ ,יעה —

 .םײה רעד ןיא ןציז ןבײלב טםעװ וד ןוא ,ןבאה טינ ןײלא וטסעװ ,ןבעג
 י םאב ,טכער טסאה —
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 רעמוג א וצ םיא יז טפראװ — .ןטיראװאפ יד ליױורעד רידוטש ,אנ —
 .םיװש א ןפאכ ןײג לעװ ךיא ןוא — ,״טעזאג גניםיער יהד״

 יד ןיא דרעפ םעד ןקוקגײרא זומ ךיא .גנוטײצ יד טינ ףראדאב ךיא —
 ריא רע טפור — ,וד ,ראנ רעה .םיא ףיוא לעטש ךיא רעדײא ןײרא ןגיוא

 ? םנאסבאקאי יד ןעגנולקעגנא טאה ,וטסגאז ,ראזאל — ,ךאנ

 ןופ יז טגאז — ,ריד ןגעװ טגראזאב זיא רע ,ךיד וטסרעדנואװ סאװ —
 .םגטײװ רעד

 ״גרעבנזאר םימ ןוא — ,רעטאפ ןגעװ ךיז טגראז ,ראזאל ןוז רעטוג א —
 טסנרע ןיא סע טגאז רע יצ ,ןעמיטשאב טינ ןאק ,ןעמורב ןײז טרעה עכלעװ
 ײם ,עטשרע סאד ײם ןעװעג זיא ןאט ןײז ןיא םעראװ ,עינאריא טימ רעדא

 .עטײװצ םאד

 ,ןעװעג זיא ךדע־ןג־רעטניװ״ ןיא סעיצקארטא עםיורג יד ןופ ענײא
 ןײק ןעװעג טינ זיא םע ,ןײנ .דרעפ־ףיול ףיוא ןטעװ סאד ,ךיז טײטשראפ
 הםנרפ רעײז יװ יוזא .םענזיב עטםנרע רעעז א ןעװעג זיא סע ,עיצקארטא
 סײנ טרידוטש עלא ןבאה ןא ןגראמירפ ןופ .םעד ןא קיגנעהפא ןעװעג טלאװ
 טאה רעגידאב רעד םאװ ,ןעניטעלוב עלעיצעפם יד ןיא ןגעיעג־דרעפ ןופ
 רעכעלטיא רעטניה ,גנוטײצ־ןגראמירפ רעד טימ םענײאניא ,טגײלעגקעװא
 ןיא ןסע םײב געיעג־דרעפ טריטוקםיד ןבאה דניק ןוא בײװ ,ןאמ .ריט
 רעד :עיצקאזנארט עכעלטפעשעג עקיטכיװ א יװ טריטוקםיד ,ןגראמירפ
 ןוא דרעפ יד ןשיװצ ןטיראװאפ יד ,תובא־םוחי רעײז ,דרעפ יד ןופ םאטשפא
 ןרעטלע ערעײז ןבעגעג תוצע ןבאה רעדניק .ןעײקאשז עטמיראב ערעײז
 לכײמש א טימ תוצע יד ןעמונעגנא ןבאה ןערעטלע יד ןוא ,ןטעװעג רעביא
 ־םיורא־ירפ רעײז רעביא ,רעדניק יד ןופ טײקנטארעג רעד רעביא תחנ ןופ
 ןטעװעג ןיגע םעד ןיא תואיקב רעײז טימ ךיז טםײרגעג ,טײקיאעפ רענעזיװעג
 ןופ טעיארעג םע טאה ענאבאק סרעקײמקוב םעד םורא .דרעפ־ףיול ףיוא
 ־וטש ךיוא ײז ןבאה ,ןעמױטםאק־םיװש ערעײז ןיא עטעקאנ־בלאה :טסעג
 טנכײצראפ טאה ןעמ םאװ ,ןגעיעג־דרעפ עטצעל יד ןופ גנאגםיוא םעד טריד
 ־עגנא ןענעז סאװ ,תועידי יד טיול ,ןעלװאט עצראװש עכיוה ףיוא דײרק טימ

 .דנאל ןרעביא ןקראפ־געיעג יד ןופ שיפארגעלעט ןעמוק
 דנאל ןצנאג ןרעביא .ראורבעפ ןטימ ןיא ,ןאזעם ןיא ףיט ןעװעג זיא םע
 ״טעטש עםיורג יד .טרעכיװעג ןטניװמערוטש ןבאה ןא ליװנאסקעשזד ןופ
 רעטנוא ןטאשראפ ןגעלעג ןענעז ,ערעדנא ןוא אגאקיש ,ןאטסאב ,קראי־ױנ
 זיא ,טנאקעג טאה סע ראנ רעװ .טלעטשעגפא ךיז ןבאה ןענאב .ײנש ןפיט
 רענעדאבעג־ןוז רעד ןיא ןעײנש ןוא ןטלעק יד ןופ ןעװעטאר ךיז ןעמוקעג
 ןעװעג ןענעז ןטראזער־רעטניװ ,״רעזײה־גנידראב״ ,ןלעטאה עלא .עדיראלפ
 יד ,ןלעטאה עכײר יד טליפעגנא ןבאה עכײר יד .ןשטנעמ טימ טליפעגדעביא
 ־טסאג א ןיא ןראװעג טלדנאװראפ זיא זיוה רעדעי .עמירא יד — ערעמירא
 ,רעבײװ עשידײ עטלא .״טליפשעג״ טאה ,ךײר ײם ,םירא ײם ,ץלא דעבא .זיוה
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 קנעב עטצעל יד ףיוא טקירדעג ןוא טשטעװקעג ךיז ןבאה ,סרעטומ עקידובכב.

 תעב ,טניה ןופ געיעג ןכעלריטאנמוא ןשידאמ־ײנ םעד ײב ענערא רעד ןיא.
 ןקידובבב ןוא ןטםנרע רעמ םעד טימ ןבעגעגפא ךיז ןבאה ןיז ןוא ןענאמ ערעײז
 ׳ןאזעם ןופ טקנופ־ךיוה םעד ןיא טפאכראפ לעיצעפם ,געיעג־דרעפ ןופ טראפס

 .ימאימ ןיא קראפ־עילעײה םעד ןיא ןגעיעג־דרעפ עכעלגעט יד.
 טראד זיא עקירעמא ץנאג .ןשטנעמ ןופ טלמיװעג טאה קראפ רעד
 ןוא אבוק ןופ רעינאפש לקנערפש א טימ ,ןטאטש עלא ,ןטארטראפ ןעװעג
 ןעמ .גנוטראװרעד ןופ טגערעגפיוא ,ןגיוצעגנא ןעװעג זיא ץלא .אקיםקעמ
 ןעמ ,ןבײהנא דלאב ךיז ףראד סאװ ,געיעג םעד ןופ רעײפ טימ טדערעג טאה
 טאה ןעמ ,גנאגםיוא ןכעלגעמ םעד רעביא טרילוקעפס ,תורעשה טכאמעג טאה
 ןעמ ,םרערינערט ,ןעײקאשז ,דרעפ־ןטיראװאפ עטמיראב ןופ ןעמענ טנאמרעד
 טאה ןעמ ,ךעלטעלב ןוא ןעגנוטײצ־ףיול יד ןיא קילב ןטצעל א טפאכעג טאה
 ןיא .םרעניװעג עכעלגעמ ןגאלשעגראפ ,תוצע ןרעדנא םעד רענײא ןבעגעג
 זיא ,יטראפ־ןאשטגאל רעײז ןבעגעג ןבאה סגאסבאקאי יד ואװ ,עשזאל רעד
 ראפ א ןענופעג ךיז ןבאה עפורג רעד ןיא .םוםעמוא יװ ןעװעג שרעדנא טינ
 ,םיניבמ־דרעפ עםיורג ראג ,רעליפש־דרעפ עסיורג ,קיטנעק ,טײלעגנוי
 ־ערט ײם ,סרעקײמקוב ײס ,ײז וצ ןעמוק ןײא ןיא ןטלאהעג טאה ןעמ םעראוז
 םינ ךיז טאה ןאמסארג .ײז טימ ךיז ןעדוס ןײא ןיא ןטלאהעג ןוא ,םרעריג
 עלא יד טימ טריםערעטניא טינ ךיז טאה רע .ןכאז עלא יד ןופ טכאמעג
 ױו ךײלג ,טלײטעגסיוא קיטומםיורג ןבאה םיניבמ עסיורג יד םאװ ,״ספיט״
 טאה ןגעװ ץרא־ךרד ןופ .ןעגנאגעגנא טינ ראג םיא טלאװ ליפש עצנאג םאד
 טפעלשעגטימ ךיז טאה ןוא תוצע עטוג עלא יד ףיוא לדײא טריגאער ךאד רע
 ־עטניאראפ ןעװעג טלאװ רע יװ ,לעטשנא םעד ןכאמ טװאורפעג ןוא ײז טימ
 ףיוא רעדמערפ א זיא רע זא ,ןעזעגנײא ןבאה עלא רעבא ,ראג זיב טריםער
 .ןופרעד טרעגרעעג ךיז ןוא ןעזעג ךיוא םע טאה גרעבנזאר םימ ״דנותח רעד
 ןטראװעגסיוא־גנאל ןסיורג םעד ןופ טנעמאמ רעד ןעמוקעג רעבא זיא סע ןעװ
 רעײז א ןעװעג זיא זײרפ־ןיװעג רעד ואװ ,דרעפ־ןטיראװאפ עלא ןופ געיעג
 ,טפאשלעזעג רעד ראפ גנוקידלושטנא רעכעלפעה טימ ,ןאמסארג זיא ,רעכיוה
 ־ןריפ ןעגנױ־לאטש יד ואװ ,ץאלפ םוצ ןײדא קראפ ןיא ןעגנאגעגרעטנורא
 יד רעדײא םלוע םעד ראפ זײװקיצנײא ראפ ײז ןלעטש ,דדעפ יד םיורא

 .ענערא רעד ףיוא םיורא ײז טימ ןטײר ןעײקאשז
 קיצניװ יד יװ ןטיראװאפ יד ,ןרעדנא ןכאנ דרעפ ץיא טכארטאב טאה רע
 עזעװרענ רעײז ,טײקוױטיםנעס רעײז גיוא ןפיוא טצאשעגפא טאה .עטםואװאב
 טאה רע .םירבא ענעסאגעגנא עיגרענע ןוא קשח טימ ערעײז ״טײקיאורמוא
 ־אװאפ יד ןופ ןעװעג טינ דארג זיא סאװ ,דרעפ ןײא ףיוא טלעטשעגפא ךיז
 ױו ,ןרעטש ןפיוא קעלפ ןםײװ א טימ רעגוא רעניורב א ןעװעג זיא םע .ןטיר
 טינ טאה רע .סיפ עטשרעטניה עסיױו טפלעה ףיוא ןוא ,ןרעטש־למיה א
 זיא רע .דרעפ ערעדנא יד יװ יוזא ,רעפרעק ןטימ טקוצעג טינ ,טרעטיצעג
 ןטארטעג טינ טאה ,ןײטש ץיז ןיא זעװרענ ,ערעדנא יד יװ ,ןעװעג טינ ךיוא
 טרירביװ טינ טאה לעפ עקיצנאלג ןײז ןוא םופ ףיוא םופ ןופ קידלודעגמוא
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 ןעװעג ךיוא זיא קיאור־טקיםעמעג ,קיאור ןענאטשעג זיא רע .רעהפיוא ןא
 .טכארטראפ ןוא טסנרע ןעװעג זיא םיגפ שידרעפ גגאל ןײז ןוא ,טארט ןײז
 ־גאק ,טײקטסנרע ,טײקירעיורט םקירדעגסיוא ןבאה ןגיוא עניורב עסיורג עגײז

 ךיז זיא דרעפ סאד זא ,ןעז ןוא ןליפ טנאקעג שממ טאה ןעמ • .טײקטרירטגעצ
 ־פיורא טאה ןעמ םאוז ,טסעמראפ םעד ראפ עיגרענע עצנאג ןײז טלמאז ,ןיכמ
 ,ץלא ןבעג וצ ׳תוחוכ ענײז ןיא עטסעב םאד ןוט וצ טײרג ,םיא ףיזא טגײלעג
 ערעײז .קילב םדרעפ םעד טפאכעג עגד ןײא טאה ןאמסארג .םיא ןיא זיא סאװ
 זא ׳טכאדעג ןענאמסארג ךיז טאה עגר רעד ןיא .טנגעגאב ךיז ןבאה ןקילב
 ־מים עמיראװ א טליפרעד טאה רע ,ענדאמ ןוא .םיא וצ טדער דרעפ םאד
 ,רעמ ךאנ .קילב ןמוטש א טימ םיא וצ טדער סאװ ,המהב רעד וצ עיטאפ

 עכעלנעזרעפ א ,תוכײש א טליפרעד טלאװ רע יװ ןעמוקעגראפ םיא זיא םע
 רעד סאװ ,רעמונ רעד .דרעפ א ןיא לגלוגמ זיא, םאװ ,ןזעוז א טימ תוכײש
 •לעג ןעװעג זיא רילאק ןײז ןוא ,7 רעמונ ןעװעג זיא ,ןגארטעג טאה יעקאשז
 טלעטשעגנײא טאה ןוא לרעטצנעפ םרעקײמקוב םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןאמסארג
 ,7 רעמונ ףיוא ,ןליפש וצ ךיז ראפ טכאמעגפא טאה רע סאװ ,עמוס עצנאג יד
 טנכײצראפ ראנ טאה רע .דרעפ םעד ןופ ןעמאנ םעד וליפא ןקוקוצכאנ טינ
 .דרעפ ןופ סיפ עטקעלפעג־םײװ ןוא רילאק רעלעג ,7 רעמונ :הבשחמ ןײז ןיא

 ־עגנײא ןעװעג זיא רע .טלמוטעג ןוא טמערוטשעג םע טאה םיא םורא
 ־אב ערעײז טימ טכאמעגכאנ ןבאה ןשטנעמ .רעבײל ןופ טגאװ א ןיא ןטאנק
 ןבעגוצ ײז קידנלעװ .דרעפ יד ןופ ןריפאלאג סאד תױװעה ןוא ןעגנוגעװ
 יד ןגאינא ןייא ןיא ןטלאהעג ןעײרשעג ןוא ןפורםיוא טימ ייז ןבאה ,קשזז
 "• פא־יראה ,אינישזדרעװ ,פא־יראה < ןא םאק ,יקעלב ,ןא םאק״ חעריפאלאג

 ,ןגארטעג ךיז טאה רע ואװ ,םי םעד ןיא טרילאזיא ןעװעג זיא ,ןאמסארג ,דע ןוא
 ןקעלפ עםײװ יד ףיוא ,טקנופ ןקיצנײא־ןײא ףיוא טרירטנעצנאק ךיז טאה ןוא
 טאה רעי סאװ ,רעטײר ןײז ןופ רילאק ןלעג םעד ףיוא ןוא סיפ םדרעפ ןפיוא
 אד ,ןגיוא ענײז ראפ טלדניװשעג טאה םע .װיטקאפש ןײז ךרוד ןעזעג סאד
 שאמשימ א ןיא ,ביוטש ךעלדנקלאװ ןיא ןדנואװשראפ אד ,ךיז טקעלפטנא
 רעבא טאה רע .סיפ עשידרעפ ערעדנא יד ןופ ןעגנוגעװאב עקידעילאװכ
 .ןריולראפ טינ םיא טונימ ןײק ףיוא ,7 רעמונ טימ טקאטנאק ןטלאהעגנא
 טאה םאװ ,םכעלנעזרעפ םעפע טלעטשעגנײא ןעװעג טלאװ ןאק ןיא יװ ךײלג
 ןופ ףיולעג םעד טגלאפעגכאנ רע טאה ,לזמ ןײז טימ ,םיא טימ תוכײש א
 ןטלאהעגנא טאה 7 דעמוג .ןײצ ענעסיבראפ ןוא םעטא ןטפאכראפ טימ ד רעמונ
 רעמונ ןוא 3 רעמונ ,ןטיראװאפ ייװצ יד ךאנ ץאלפ ןטירד םעד — עיציזאפ ןייז
 >ןיול ןײז ןיא ןעז וצ ןעװעג זיא סע .ץנאטסיד רעכײלג קידגעטש א ןיא — 5
 ״טגאמראפ רע םאוו ,רעײפ ןוא חוכ ןצנאג םעד ךיז ןופ סיורא טינ טיג רע זא
 םאװ ,5 רעמונ ןגאירעבירא טנאקעג רע טלאװ גנוגנערטשנא רעמ טימ זא ןוא
 ,ןעזעגסיוא ךיוא טאה סע ןוא .םיא ןופ םיואראפ טארט א טימ ןעגנאגעג זיא
 ,עיטאפא רעדא טכאמנא ןופ טינ םע זיא ,5 רעמונ רעבירא טיג טגאי רע ביוא זא
 ,אפמעט ןײז ןײא־טלאה רע :הנװכ רעטנכערעגםיוא ןא טימ יװ יוזא ראנ
 ןטצעל םעד ײב ןבאה ןפראדאב םיא טעװ רע סאװ ,רעײפ ןײז טעװענאש
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 םיא טאה תוחוכ ןופ טײקידװעראפש יד .עיגיל־עטעמ רעד ראפ גגורפש
 ,11 רעמונ * עיציזאפ ןײז טםאקעג ,געװ־ףױל ןיא גײבםיוא ןא ײב ,רעבא
 םיא טאה ,עםאמ רעד ײב טיראװאפ רערעלופאפ א יװ ןעמונעגנא ,קיטגעק
 ןטלאהעג ןיוש ןוא סיואראפ רעײפ ןלופ טימ ןפאלעג זיא ןוא טגאיעגרעבירא
 ־ףמואירט ןדליװ ןשיטםאיזוטנע םעד רעטנוא ,5 רעמונ ךיוא ןגאירעבירא םײב
 טנראפשעגרעטנוא ןוא טרילומיטס ,7 רעמונ .עטביולגעגנײא ענײז ןופ ײרשעג
 טנאפשעגנא טציא טאה ,ןגיוא יד ראפ ןענאטשעג םיא זיא םאװ ״דנכס רעד ןופ
 ץימש יד ףיוא רעפטנע ןיא ןוא ,ךיז ןיא טאהעג טאה רע סאװ ,חוב ןצנאג םעד
 א טימ ןוא ,לפיש א יװ ןגיוצעגםיוא ,זדלאה א טימ ,רע טאה ,ײקאשז ןײז ןופ
 יד םיואראפ ןפראװעג ,ללח ןקיביוטש ןיא ךיז ןטינשעג ,קע ןקיציפש ןגנאל
 ־גנאל ןײז טימ טכײרגרעד ,לפיש א ןופ םרעדור ןעװעג ןטלאװ ײז יװ ,סיפ
 לאמאכאנ ןוא לאמנײא ןבעגעג ילפ א ,5 רעמונ ןופ קע םעד פאק ןטקערטשעג
 םײב ןיוש טלאה רע ןוא — ,ףיולעג ןײז ןיא ךיז קידנגיװ ,סיפ־לגילפ ענײז טימ
 סאװ ,ץלא ןבעגעגקעװא ןיוש רע טאה טציא .5 רעמונ ןופ רעפרעק ןבלאה
 ןפעשםיוא טלאװעג תױת ןײז טלאװ רע יװ ןוא ,ןבעג וצ טגאמראפ טאה רע
 םיוק ,טפול יד ןטינשעג פאק ןטקערטשעג ןײז טימ רע טאה ,גנאג םעד ןיא
 ןעװעג ןיוש זיא גגוגנערטשנא ןײז רעבא .ןדאב םעד סיפ יד טימ ןרידאב וצ
 ןטימ םעד ײב פאק ןײז טימ ןעװעג טציא ןיוש זיא ףלע רעמדנ ־םניחב
 רעמונ טאה עטעמ רעד ראפ .3 רעמונ ןקידנפױלסיואראפ םעד ןופ רעפרעק
 ־רעײפ א יװ ,גגורפש א רעפרעק ןקיצנאלג םענעזדנארב ןײז טימ ןבעגעג ףלע
 טיא 3 רעמונ ןופ ײקאשז ןטיור־יולב םעד טימ ךיז טכײלגעגסיוא ,דרעפ
 רעד וצ סיואראפ סעשטניא דאפ א טימ ןעמוקעגנא זיא ןוא טגאיעגרעביא

 .רעטירד רעד ןעמוקעגנא זיא ,דרעפ םנאמסארג ,7 רעמוג .עטעמ
 ,ןרעטש ןופ םײװש םעד לכימ א טימ טשיװעגפא ךיז טאה ןאמםארג
 םענעגנואװצעג א טימ עשזאל סנאסבאקאי ןיא טםעג עפורג רעד וצ טלכײמשעג
 ןעמדקעגנא טינ זיא דרעפ ןײז סאװ ,םעד ראפ טקידלושראם יװ יוזא ,לכײמש

 ו ךיז טרעםטנעראם .יװ ,טגאזעג ןוא ,רעטשרע רעד עטעמ רעד וצ
 1 יוזא טינ ,רעטירד רעד ןעמוקעגנא רע זיא ךאד ןוא —

 לאמנײק ? ןבעגעג ךײא םיא טאה רעװ יךושטראפ״ ? רע זיא רעװ —
 ־דרעפ יד ןופ ןאמרעגנױ א ןפורעגנא ךיז טאה — ,ןעמאנ ןײז טרעהעג טינ
 ־ײלאב ךיז טליפ םאװ ,םענײא ןופ ןאט ןקידהװאג א טימ שיט םײב םיניבמ
 רע סאװ ,ןינע ןא רעביא םיא ײב טגערפעגנא טינ ךיז טאה ןעמ לײװ ,טקיד

 .ןםיװ םפראדאב טא,ד
 טלעטשעג טאה ןאמסארג רעטלא רעד סאװ ,טרעדנואװעג ךיז ןבאה עלא

 .םיא ןגעװ טסואװעג טינראג טאה רענײק סאװ ,דרעפ א ףיוא
 ,עיצאמראפניא ןופ ןלעװק ענעגײא ענײז טאה ןאמסארג רעטסימ —
 רעביא ענעדירפוצ א ,לכײמש א טימ גרעבנזאר םימ ןפורעגנא ךיז טאה —
 ־קעװא םיא ףראדאב סאװ ,ןינע ןא ןיא םערעטניא םענענופעג־ײנ םנאמםארג

 •ןעקנאדעג עקידחרוחש־הרמ ענײז ןופ ןעמעג
 .ןאמסארג טגאז — ,מיזיװ א טימ םיא וצ ץיגךימאל ,עזאר ,םוק —
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 ? ןעמעװ וצ ןײג ■־־
 םגארט רע זא ,ראג טםואװעג טינ .״ןושטראפ״ טיראװאפ רעזדנוא וצ —
 םאװ ,עטסכעה סאד טכײרגרעד ךאד טאה רע .ןעמאנ ןטנאסערעטניא אזא

 ? יוזא טינ .טנאקעג טאה רע
 ךיא םאװ ,סנאש רעקיצנײא רעד .ןגעמראפ ץנאג ןײמ רימ טסאק דע —

 .קידזגורב עזאר טגאז — ,טאהעג לאמא באה
 לםיבא םיא ןלעװ רימ ,םוק ,םוק .ןלאצפא לאמא ריד טעװ רע —

 .םעד ןיא ךיז טקיטיונ רע .ןטכירפיוא
 יוזא זיא סאבעלאב ריא סאװ ,םעד רעביא עכעלקילג א ,גרעבנזאר סימ

 .ןלאטש יד וצ םיא טימ ןעגנאגעגטימ זיא ,טגײלעגפיוא טוג
 ןפראש םעד רעטנוא ,ןעגנױ־לאטש יד ןבאה ןלאטש יד ןופ ףיוה םעד ןיא
 סאװ ,דרעפ יד רעביא טעבראעג ,רעמיטנגײא יד ןוא סרערינערט יד ןופ גיוא
 ־עג ןטלאװ ײז יװ ,םײװש ןופ קידנצנאלג .געיעג ןופ ןעמוקעגקירוצ טשרע ןענעז
 ־עג ךיז .טמעטאעג רעװש דרעפ יד ןבאה ,זדנארב ןקיצנאלג ןופ ןסאגעג ןעװ
 ײז טשיװעג ןטשראב ןוא רעכיט טימ ןבאה ןעגנױ־לאטש יד .זעװרענ טלפאצ
 ןוא ײז טעלגעג ,שינעקוצ שיטאמזאפם רעײז ןליטשנײא טװאורפעג ,םײװש םעד
 םעד דרעפ־ןטיראװאפ םעד םורא .לעפ רעד רעביא קידנקיאוראב טפאלקעג
 ךיוא יוזא ןוא ,ןשטנעמ עפורג ערעםערג א טלמאזראפ ןעװעג זיא רעניװעג
 ־עג טינ זיא רענײק .רעטײװצ רעד ןעמוקעגנא זיא םאװ ,דרעפ םעד םורא
 רעשיטאטש א ,םאבעלאב קיז ץוחא ,״ןושטראפ״ דרעפ םעד םורא ןענאטש

 עטיור ,דמעה קידערילאק־טגוב ןדײז א — ,טכארט רעמאימ רעטכע ןיא ידגעד
 ןפיוא ןוױטאמ־טפאשדנאל עשינאקירפא טימ ךוט דענדאמ א ,ןזיוה ענעטנװײל
 א ,רערינערט ץיז וצ דרעפ םעד ןגעװ לוטיב טימ טדערעג טאה רע .זדלאה

 טאה רעכלעװ ,םיגפ טיור טנערבעגפא ןא טימ ןאמלטנעשזד רעקאטנעק
 זיא ,דרעפ ערעדנא יד יװ ,ךושטראפ״ •דרעפ סאד ןטעלג ןײא ןיא ןטלאהעג
 ׳ערעדנא יד יװ ,טלפאצעג ךיוא ךיז טאה רע .סײװש ןיא טקײװעג ןעװעג ךיוא
 ־לאטש ײװצ .רעפרעק ןוױםאמ ׳ןקיטכעמ ןצנאג ןײז ןיא שיטאמזאפם טקוצעג
 עגיורב עקיצנאלג ןײז ןטשראב טימ ןבירעג ,טרישזאסאמ םיא ןבאה ןעגגױ
 ׳קירעיורט ןוא טסנרע ,קיאור ןעװעג רעבא זיא םינפ שידרעפ גנאל ןײז .לעפ
 טאה ןגיוא עניורב עסיורג ענײז ןופ .ףיול־טעװ םעד ראפ ןעװעג זיא םע יװ
 ןאמסארג ןטלא םעד ךיז טאה סע .טײקכעלרע עשהמהב טקוקעגםיורא לאמסאד
 ־הליחמ ,ןכעלרע ,ןליטש ןײז טימ םיא וצ טדער דרעפ םאד זא ,טכאדעגסיוא
 ,ליפעגטימ ןוא עיטאפמים רעד דאפ םיא טקנאד .•קילב ןשהמהב ןקידנטעב
 ראפ הליחמ טעב ,םיא ראפ טאה ןאמסארג זא ,טליפעג טאה דרעפ םאד סאװ
 ־ראפ ןוא ,גנונעפאה ןײז ןיא טראנעגפא ,ןענאמםארג ,םיא טאה רע םאװ ,םעד
 טאה ,״תוחוכ ענײמ ןיא עטסכעה םאד ןוטעג באה ךיא״ * ךיז טרעפטנע
 ,ץלא ןבעגעגקעװא באה ךיא״ ,קילב םדרעפ םעד ןיא טנעײלעגםיורא ןאמסארג
 ןעק ךיא .דרעפ־רעדנואװ ןײק טינ ןיב ךיא .ךיז ןיא טגאמראפ באה ךיא םאװ
 .רעגנירפש־רעײפ ןײק טינ ןיב ךיא ,ןוטעג טאה רערעדנא רעד םאװ ןוט טינ
 מארט ןכעלרע ןײד טימ ,ךאד ןוא״ — .״טארט ןכעלרע ןײמ ןײג ראנ ןאק ךיא
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 4 ןכײרגרעד טנאקעג טינ ןבאה ערעדנא ליפ סאוד ,סאד טכײרגרעד וטםאה
 ראפ טרעפטנעעגפא םיא ןאמםארג טאה — /׳רעטירד רעד ןעמוקעגנא טסיב

 .ץראה ןײז ןיא דרעפ סאד טסײרטעג ,ךיז
 טגאז — ? ןפיוק רשפא םיא טסליװ ? םיא ףיוא יוזא וטסקוק סאװ —

 .סאפש ןיא ןעגאמםארג וצ רעמיטנגײא רעד
 — ,םעד ראפ טלא־וצ ןיב ךיא ,טפיוקעג רשפא םיא טלאװ ןוז ןײמ —

 .םיא ףיוא אי ךיא באה טלעטשעג — .ןאמםארג פא־טרעפטנע
 ? סעפע סאװראפ ? טלעטשעג םיא ףיוא —

 .דרעפ ךעלרע ןא ןײז וצ סיוא רימ טקוק רע —
 ז סניוזא םאד זיא םאװ — רעמיטנגײא רעד טכאל — ? דרעפ ךעלרע ןא —
 ראנ ,רערעדנא רעד יװ רעײפ ןײק טינ ,רעגנירפש ןײק טינ זיא רע —
 רע םאװ ,עטסכעה םאד ןבעגעג טאה רע .טארט ןכעלרע ןײז ךיז טאה רע

 ? תמא טינ .טנעקעג טאה
 ןראפ טוג זיא טײקכעלרע ? ענײז טײקכעלרע יד ,רימ סע גיוט סאװ —

 .רעגנירפש־רעײפ א ןײז ןעמ זומ דלעפ־ףיול ןפיוא .טעמאכ
 ךיז טאה גרעבנזאר סימ ראנ ,ןרעפטנע טלאװעג םיא טאה ןאמםארג

 :שינעגירק רעכעלגעמ א ראפ טאהעג ארומ ,ןעמענוצקעװא םיא טלײאעגוצ
 ־עגנא םיא ,טגאזעג יז טאה — ,זדנוא ףיוא ןטראװ ןשטנעמ יד ,םוק —

 .ףיוה־ןלאטש םעד ןופ טריפעגםיורא ןוא טנאה רעד ראפ ןעמונ
 ־אולפסקע ראפ ראנ ,טראפם ראפ טינ דרעפ םאד טלאה קאדײל רעד —
 ןײק טינ טאה רע .טרא ןפיוא ךײלג — םיא ןופ ןרעװ ךײר ליװ רע .עיצאט

 זדרעפ־ףיול טנײה טלאה סע רעװ .ןטראװ וצ טײצ
 געיעג־דרעפ םאד ןכלעװ ןיא ,טומ ןטוג םעד ןריולראפ לײװרעד טאה רע
 סערעטניא ןײק רעמ טאהעג טינ טאה רע .טכארבעגנײרא טאהעג םיא טאה
 טםעג ערעײז ןוא םנאסבאקאי יד טימ טנגעזעג ךיז טאה רע .טראפס םעד ןיא
 ־יוא רערעװש רעד ןא ךיז טבײה סע רעדײא ,סנטײצאב ןראפעגמײהא זיא ןוא

 .קראפ־עילעײה םעד ןופ ןגעװ עלא רעביא רעקראפ־ליבאמאט
 ןאמםארג טאה — ״:ןײא רימ טלאפ םע הבשחמ ענדאמ א ראפ םאװ״
 ךיז ןכײלגראפ וצ״ — םײהא געיעג־דדעפ ןופ געװ ןצנאג םעד טכארטעג

 ״!דרעפ א וצ

10 

 טלעפראפ םאװ ,סעפע ,הגשה עוױטאגענ א רעמ טינ זיא טײקיזאלפאלש
 טאה םאװ ,תושר ןימ א ,שי רעוױטיזאפ א םיא ראפ ןראװעג זיא סע .ןעמוק וצ
 א ,םאבעלאב רענעגײא ןײז רע זיא גאטײב .םיא רעביא טכאמרעבײא יד
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 •ןעקנאדעג ענײז רעביא ךיוא סאבעלאב א ,מישעמ ענײז רעביא םאבעלאב
 ׳םיא ןעמענםיורא ״חומ ןײז ןופ קנאדעג א ןםילשסיוא ,ליװ רע ביוא ,ןאק רע
 ןוא ,לימ־ןעקנאדעג ןײז ןופ רענײטשלימ יד ןשיװצ ןופ לדנרעק טכעלש א יװ
 רעבא טכאנ רעד ןיא .ןעקנאדעג ענײז רע טשרעהאב גאטײב ,ןפראװקעװא םיא
 ענײז רעביא לארטנאק םעד רעביא־טמענ סאװ ,תושר רערעדנא רעד טמוק
 ,ףתוש ןײז טרעװ רע ,רעמ ךאנ ןטכארט וצ םאװ ןופ םיא טריטקיד ,תובשחמ
 רע םאװ ,םעד ןיא ןײז הדומ ךיז םיא טײנ ןוא טפשמ םוצ ףיוא םיא טפור םאװ
 זיא םע יוזא יװ טרעלק ןוא טכענ עצנאג ןיוש טגיל רע .טשלעפעג טאה
 יד ןוא ׳טציא זיב רעלעפ ןײז ןטכירראפ וצ טלעפראפ טאה רע זא ,ןעמוקעג
 ־םליפ א ףיוא יװ ןבעל ץנאג ןײז םיא ראפ ךרודא־טריפ עיזאטנאפ עטציהעצ

 .דנאב
 ןוא ריא ןיא טבעלעג טאה ןאמםארג םאװ ,טײקמערא יד ,רעגנוה רעד
 ,ןעם .רענײב יד ןיא ןסעגעגנײא םיא ךיז טאה ,ןראי־רעדגיק ענײז ןיא ריא טימ
 םענעגיוצראפ א טבעלעגרעביא לאמנײא ןבאה עכלעװ ,ןשטנעמ זא ,טגאז
 ־רעדניק ענײז ןופ רעגנוה רעד .גנאל ןבעל ץנאג רעײז םאד ןעקנעדעג ,רעגגוה
 זיולב םיא ראפ ןעװעג רעמ טינ זיא ,זיוה סרעטומ ןײז ןיא טײקמערא יד ,ןראי
 ןא ןראװעג טײצ רעד טימ זיא סע ,שינעבעלרעביא רעטײװ א ןופ גגונאמרעד א
 ־רעביא טאה רעגנוה רעד .ץנעטםיסקע ןײז ןופ לײט־דנאטשאב רעלארגעטגיא
 ןוא טײקרעכיז רעלעירעטאמ ןײז ראפ ארומ עקיבײא ןא םיא ןיא טזאלעג
 טלעטשעג ךיז טאה עכלעװ ,ןגראמ ןראפ ארומ יד ,דרע רעד ףיוא גנוגראזראפ
 יד ןיא ךיוא טזאלעגפא טינ םיא טאה ,החפשמ ןײז ןוא םיא ןשיװצ ןטאש א יװ
 ןיא ןטלאהעג טאה םנײז ןגעמראפ עטלמאזעגנא סאד ןעװ תורישע ןופ ןראי
 עלעפאט א טליפשעג טאה רעגנוה רעקילאמא רעד .ךיז ןרעמראפ ןוא ןגײטש

 ־עגנא ןוא טרילומיטס טאה סאװ ,חוכ רעד ןעװעג זיא רע .ןבעל ןײז ןיא עלאר
 םעטא םעד טזאלעג טינ ,ור טונימ ןײק ןבעגעג טינ םיא ,עיגרענע ןײז ןבירט
 רעמ ,רעזײה רעמ סאװ ,טלמאזעגנא טאה רע סנגעמראפ רעמ םאװ ןוא .ןפאכפא
 רע זיא רעקיאורמוא ץלא ,ןעמוקאב טאה רע ןלעטאה רעמ ,םרעטאעט־אניק
 א :ןעשעג סעפע ןאק ןגראמ זא ,ןזיװעגסיוא ץלא םיא ךיז טאה םע .ןראװעג
 ,סעמריפ יד ,טידערק םעד ןלעטשפא ןלעװ קגעב יד ,דנאל ןיא ןעמוק טעװ סיזירק
 טעװ םגגעמראפ סאד ןוא ,ןריטארקנאב ןלעװ ,ײז ןיא קלח א טאה רע סאװ

 ענײז טימ ןעזעג סע טאה רע יװ יוזא ,רעסאװ ןיא רעקוצ יװ ןײגעצ ,ןעקניזנײא
 ןענאטשעג ךאד זיא ןײלא רע :שטיב־ימאימ ןיא סיזירק מעד ןיא ןגיוא ענעגײא
 ןבאה םאװ ,ןשטנעמ וצ — םײהא ןטעליב־ןאב ףיוא טלעג טלײטעגסיוא טאה ןוא
 ןעמוקאב סע טאה רע ןוא ,ץיזאב־דנאל ןיא ןענאילימ ןגאמראפ ײז זא ,טביולגעג
 טינ ןוא ערעדנא טימ ןעשעג טנאקעג םע טאה סאװראפ .טשיגראג ראפ ײז ןופ

 ? םיא טימ
 ןעגנאגעג ,טײקכאװש רעשיזיפ ריא טימ ,בײװ ןייז זיא רעבאךגעקנא
 יז טאה ,ןסיװעג ןא ,ארומ ןא .קירב רענרעזײא ןא ףיוא יװ ןבעל ריא ךרוד
 רעצימיא ךײלג ,ךיז טײטשראפ ,ריא טמוק םאװ ,םעפע יװ ,ןעמוגעגנא ץלא
 אזא ריא וצ ןעמונעג ךיז טאה ןענאװ ןופ .ריא ראפ טײרג ןטלאהעג םע טאה
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 טםואוועג יז טאה ןענאװ ןופ ? טײקשיטארקאטסירא אזא ׳ךיז ןיא טײקרעכיז
 עלא ןכעלקריװראפ טלאװעג טאה יז ראנ ,שרעדנא טינ ? ןכאז עלא יד ןופ
 א ןיא ןבעל א ןופ טמולחעגסיוא ךיז טאה יז םאװ ״םעיזיװ עריא עלא ,תומולח
 ־ניװארפ םעד ןיא ןסעזעגפא זיא יז םאװ ,ןראי עשלדײמ יד ןיא טאטש רעםיורג
 .םיא ןופ םיואראפ טירש א ןעגנאגעג קידנעטש זיא יז .לטעטש םענײלק ןלעיצ
 .ןעװעג טראד ןיוש יז זיא ,ןײרא ןרעדעפ יד ןיא ןעמוקעג ךאנ זיא רע רעדײא
 הריד עסיורג יד ןעגנודעג ,םיא ײב ראג ךיז ןגערפוצנא טינ ,יז טאה םאד
 טכארבעג יז ,הנותח רעײז ךאנ דלאב ,טאה רע ןעװ ,וױארד דיאםרעװיר ףיוא
 ־לאמםנעד ענײז ןופ טפלעה א ןפארטאב טאה טלעג־הריד סאד .קראיױיג ןײק
 ןטמירקראפ א טימ ,עגימ א טימ טװאורפעג טאה רע ןעװ .ןטסנידראפ עקיד
 עראלק ןײק טימ)ןרעהוצנא ןבעג ריא זאנ רעד רעטנוא למרומ א טימ ,לבײמש
 ראפ מינ זיא הריד אזא זא ,(ןעמוקוצםיורא טיורטעג טינ ךיז רע טאה םירוביד
 ןוא ןגיוא יד ןיא קיטכיל ןוא ןפא טקוקעגנײרא םיא יז טאה ,טנעגא ןדנזײר א
 ראנ ,לכײמש ןעמורק א טימ טינ ,למרומ א טימ טינ — טרעפטגעעגפא םיא
 ץימ״ :קינאה טימ טפירטעג טאה םאװ ,םיטש ריא ןופ טײקםיז רעד טימ אקװד
 רעדנזײר א ןבײלבראפ וצ ןבעל עצנאג םאד טינ ךאד טסנכער וד ,רעטסמבילעג
 טײצ א ןיא זיא רע .טאהעג טכער טאה יז ןוא .״רעדײלק־רעדניק ײב טגעגא
 ־ראעג ראנ ,רעדײלק־רעדניק ראפ טנעגא רעדנזײר ןײק ןעװעג טינ ןיוש םורא
 טאה רע םאװ ,טפאשטנאקאב עטײרב יד טצוגעגםיוא טאה רע .ךיז ראפ טעב
 ,ןשטנעמ יד ןגיוצעגנײרא ןוא ,ךאפ ןײז ךרוד ץניװארפ רעד ףיוא ןגארקעג
 עגײז ןיא ,ןעמארק־רעדײלק ןופ םיטאבעלאב ,טלדנאהעג ײז טימ טאה רע םאװ
 לאמםנעד ןיוש טאה רע .ןעמוגעגרעטגוא טאה רע םאװ ,ןטפעשעג ענעגײא
 ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא םרעטאעט־אגיק ןופ ץענ א ןבעװראפ ןיא ןטלאהעג
 טרילבעמםיוא ,וױארד דיאםרעוױר ףיוא הריד עסיורג יד ןוא .דנאל ןרעביא
 טאה ,טםעג ערעײז טרינאפמיא טאה סאװ ,רעגײטש א ףיוא טריראקעד ןוא
 ־עג ךיז טאה רע ןכלעװ ןיא ,טידערק ןכוז ןײז ײב הלועפ עטוג ריא טאהעג
 ־אב ראפ סיטראפ־ןטראק ,סיטראפ־לײטקאק עטפא ןבעגעג ןבאה ײז .טקיטיונ

 טפאשטינעג ריא טימ ,אראלק ןוא ,ןעיורפ ערעײז ןוא םירחוס־רעדײלק עטנאק
 רעגײטש ריא :קורדנײא ןטוג א טכאמעג טאה ,ןירעמענפיוא־טםאג א ןופ
 ריא ײב ןעמוקעגסיורא זיא םאװ ,ןלעפאב ןופ ןאט ריא ,ןטסניד טימ ןײגמוא
 ןלעפאב וצ ןעװעג טניואװעג טלאװ יז יװ ,טײקכעלדנעטשראפבלעז א טימ
 יד ןופ טסײװ ןוא זיוה ךײר א ןופ טמוק יז זא ,ןזיװעג טאה ,ןבעל ץנאג ריא
 ראנ ,רעבײװ יד ראנ טינ טרינאפמיא טאה םאד .םײה םרעטומ ריא ןופ ןכאז

 .רעגעמ יד ךיוא
 םיראמ ,ריקנאב םעד ןופ עילימאפ רעד טימ טדנײרפאב דלאב ךיז ןבאה ײז
 ןטלאה ךיז ןוא ןפיוקנײא ןעמאזוצ ןײג ןבײהעגנא ןבאה ןעיורפ יד .ןאלפאק
 עװיטקא ןעװעג ךיוא ןענעז ײז .גנודײלק ןוא עדאמ ןופ ןעמעלבארפ ןיא תוצע
 ,״ןורושי״ לפמעט ןופ ןאשײגערגנאק רעמ ײב ״דוהרעטסיס״ רעד ןיא דעדילגטימ
 זיא רעכלעװ ,ןײטשנרא .רד ,רעניבאר ןגנױ ןטמיראב ןופ גנוריפ רעד רעטנוא
 טאה אראלק .ןעײדיא עוױסערגארפ ענײז טימ עדאמ רעד ןיא רעײז ןעװעג
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 טאה רע .לפמעט םעד ןא ןסילשגא ךיז לאז רע זא ״ןאמ ריא ײג טלעופעג
 טאה עכלעװ ,״דוהרעטםיס״ יד •קשח ליפוצ טימ טינ ןוטעג בילוצ ריא םע
 ־נאק ןוא ןטנװא טדישזנארא טאה ׳רוטלוק ןוא ״יטיראשט׳, טימ ןבעגעגפא ךיז
 ןענעז ןאלפאק םאדאמ ןוא ןאמםארג אראלק .ןעגנולעטשראפ ,סעיצקעל ׳ןטרעצ
 יד ןופ גגורישזנארא ןוא גנוריזינאגרא רעד ןיא ךיוא װיטקא רעײז ןעװעג
 ןעיורפ זײרק ןרעטײרב א טימ טכארבעגנעמאזוצ ןאראלק טאה סע םאװ ״ןטגװא-
 עשידײ עקידנריפנא ןוא ןאשיעגערגנאק רעד ןופ רעדילגטימ ענעעזעגנא ןופ
 ןײלא ןאמםארג קיזײא םאװ ,ןאשיעגערגנאק רעד ץוחמ ,קראי־ױנ ןיא רעגריב

 .תומא דלד ערעײז ןיא ראג ןעמוק וצ טמולחעג טינ לאמנײק טאה
 ,עיגרענע סקיזײא טרילומיטם ןוא טקראטשעג ןבאה םעיציבמא םאראלק
 ךײלגוצ קידנפאש ,ןעגנוכײרגרעד ערעכעה וצ ןבערטש וצ טקיטומעגפיוא םיא
 ךײלג ןיוש ,רעבא ןבאה ײז .םעד ראפ ןטײהגגעלעג ןוא ןטײקכעלגעמ ערעסעב
 ־עגפיוא ןוא עילימאפ ןײז ןוא םיא ןשיװצ טגורגפא ןא ןבארגעג ,בײהנא ןופ
 ׳םורא יוזא ,זיא ןבעל ןײז .טנײה ןײז ןוא ןטכענ ןײז ןשיװצ טנאװ א טלעטש
 רע רעדײא ןעװעג זיא רע סאװ ,סנײא :ןלײט ײװצ ףיוא ןראװעג ןטלאפשעג
 •ןאראלק טימ ןבאה־הנותח ןײז ןופ ,עטײװצ סאד ;יורפ ן״ז טגגעגאב טאה
 טנעקעג טיג טאה ,רעטײװצ רעד ,רענײא םאװ ,סנאמםארג ײװצ ןעװעג ןענעז םע

 .םיא ןופ ןםיװ טלאװעג טיג ןוא ןטשרע םעד
 רעד בילוצ ןעמוקעגראפ זיא עילימאפ ןײז טימ טײקירעװש עטשרע יד
 ,רעטומ ןײז .טריפעגגײא טאה אדאלק םאװ ,ךיק רערשכ־טינ רעדא רעפירט

 אשמו־עגמ א ןבאה וצ טגאזעגפא ךיז ,םעד בילוצ ,ןבאה רעדירב ענײז וליפא
 םעוט טינ טאה רעטומ ןײז .הריד רעײנ רעײז ןיא ןאראלק טימ ןוא םיא טימ
 טראד טלאװעג טינ רעסאװ רעדא ײט זאלג ץיק וליפא ,זיוה ןײז ןיא ןעװעג
 םאװ ,רענידאב רעד ,״יוג״ רעד טעװ רעמאט ,ןקארשעג ךיז טאה יז .ןעקנירט
 רע סאװ ,רעםאװ םאד רעדא ,ײט יד ןכאמ ףירט ,זיוה ןיא טלאה רונש ריא
 ־עגוצוצ ךעלרעװש ןעמוקעגנא זיא ,ןקיזײא ,ןײלא םיא ךיוא .ריא טגנאלרעד
 םעד ןיא ןגיוצעגפיוא .בוטש ץיז ןיא סנםע עשידײ־טינ יד וצ ךיז ןעניואװ
 םעמאמ רעד וצ ןא טײהרענײלק ןופ טניואװעגוצ ,ןרעטלע ענײז ןופ זיוה ןעמורפ
 ןוא דמערפ ןעזעגסיוא םיא ךיק ערשכ־טיג םאראלק טאה ,םילכאמ ערשכ
 ,טײהגגעלעג יד טאהעג ראנ טאה רע יװ ,טגעלפ רע ןוא ,ךעלטיטעפא־טינ
 ןרשכ־תמא ןא ןאראטסער ןרשכ א ןיא ןסע וצ דיאם־טסיא רעד ףיוא ןײגקעװא

 ךאד םיא טאה סע ,ןדײל טלאװעג טינ סאד טאה אראלק .טײצלאמ ןשידײ
 ןײז ןיא ״ריזח״ םוצ טניואװעגוצ ךיז טאה רע זיב ליױו עשביה א ןעמונעג
 א טימ יװ ןטינשעגפא לײװרעד טאה ךיק עגעפירט םאראלק .בוטש רענעגײא
 אראלק טאה סאד ןוא ״דחפשמ ןײז ןוא םיא ןשיװצ ןשינעטלעהראפ יד רעםעמ

 .טלאװעג עקאט
 טימעג ךיז יז טאה רעמ ץלא ,טפעשעג ןיא ןגיטשעג זיא רע רעכעה םאװ

 •טײהנעגנאגראפ ןײז ןופ הביבס רעצנאג רעד ןופ ןרעטײװרעד וצ פיא
 ןבאה לעטאה־רעמוז ןרשכ םרעטומ ןײז ןיא ןטפעשעג יד יװ םעד ךאנ
 יד ןיא טאנאיסנעפ ןםיורג םעד טנפעעגפיוא טאה יז ןוא ןײז חילצמ ןבײהעגנא
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 ףתוש א ןרעװ לאז ,קיזײא ,רע זא ,טלאװעג יז טאה ,ימאימ ןיא ןוא םליקםטעק
 החפשמ ריא טלאװעג יז טאה ,םנטשרע .טפעשעג ןיא רעדירב ענײז ןוא ריא טימ
 ךיז יז טאה ,םנטײװצ .ךיז וצ טנעאנ — םעד ךרוד ןוא ,ןעמאזוצ ןטלאה
 ךיז טאה ןוז רעטםנײ ריא עכלעװ ןיא ,ןטפעשעג עםיורג־וצ יד ראפ ןקארשעג
 יז טגעלפ ,״ןענאילימ ענײד ןופ פאק רעד רימ טלדניװש םע״ :טזאלעגנײרא
 תבש ףיוא ןעלגוק ײװצ ןײק ? טלעװ א ןםײרנײא םאװ וצ ןוא, ,ןגאז םיא
 ־ראפ ןײז ןופ ךיז טרעטײװרעד ןוז ריא יװ ןעזעג טאה יז .״טינ וטםפראדאב
 סאד .ןגעװ ערעדנא ץנאג ףיוא קעװא םיא טריפ בײװ םאד יװ ,טײהנעגנאג
 ראנ טינ — ,ראזאל דיהי־ןב רעד ,טאהעג לאמסנעד ןיוש ןבאה ײז םאװ ,דניק
 טינ וליפא ךיז טאה רע ראנ ,ןענעװאד טראװ ןײק טנעקעג טינ רע טאה
 טזאלעג טינ ,ןלוש עטאװירפ ןיא ןטלאהעג םיא טאה אראלק :ןדײ טימ טרבחעג
 זא ,ןקארשעג ךיז טאה םקיזײא רעטומ יד .לוש־םקלאפ א ןיא ןקעמשנײרא םיא
 טאה יז .טײקשידײ ןופ ןלאפפא טיג ,הלילח ,ןצנאגניא לאז החפשמ םנוז ריא
 ,רעדירב יד ןוא רעטומ רעד טימ ,ײז טימ ןײז טעװ רע ביוא זא ,טנכערעג
 םוצ ןרעקקירוצ ךיז ןבעל ןטאוױרפ ןײז ןיא ךיוא רע טעװ ,טפעשעג ןײא ןיא
 ןעמוקעגראפ ,ןקיזײא ,םיא זיא סאד זא ,ךיז טײטשראפ םע .רעגײטש ןשידײ
 סקעםע ףיוא ןעניואװ קירוצ ןײג וצ ןטאבעגנא ןעװעג םיא טלאװ ןעמ ךײלג
 סעטײמאט עטרעײזעגנײא ןענוט יך ןוא סעקרעגוא ערעיוז יד ןשיװצ טירטס
 .תומימת םרעטומ ןײז רעביא טלכײמשעג טאה רע .ןראי־רעדניק ענײז ןופ
 ןעמונעג בײװ ןײז טאה ,החפשמ ןײז ןופ ןצנאגניא ןרעטײװרעד וצ םיא ידכ ןוא
 ןגיוצעגםיורא ןוא לעשאר־ױנ ןיא טנגעג רעשיאיוג א ןיא עליװ א טפיוקעג ןוא
 סאװ ,ןוז רעײז בילוצ ןוט םע זומ יז זא ,טגאזעג טאה יז .קראי־ױנ ןופ ךיז
 ערעפםאמטא רעקראי־ױנ יד ןטײבמוא ,ןכב ,ףראדאב ןוא ןםקאװ ןיא טלאה
 טינ לאמנײק רע טאה ,םעד טימ טנײמעג טאה יז םאװ .רערעדנא ןא ףיוא

 .ןעגאטשראפ
 רעדניק ץיק רעמ — ,ײז ײב דיחי־ןב א ןעװעג זיא ,ראזאל ,ןוז רעײז
 ןיא טניואװעג ךאנ ןבאה ײז ןעװ ,טײהרענײלק .ןבאה טלאװעג טינ אראלק טאה
 ןעגנאגעג זיא רע ןעװ ,ךיז טימ ןעמענטימ רעטאפ רעד םיא טגעלפ ,קראי־ױנ
 ריא ןוא ןאשיעגערגנאק רעד ןופ דילגטימ א עקאט :,דחפשמ ןײז וצ טסאגוצ
 יד טימ טגעװאדעג טיג ןאמםארג קיזײא רעבא טאה ,״ןורושי״ לפמעט־םראפער
 ןיא ןעגנאגעג זיא רע ןעװ ,דאי ןיא לאמ עקיצנײא ײװצ יד .ןדײ עטרימראפער
 עמאמ יד םאװ ,ןטאט ןכאנ טײצראי טאהעג טאה רע ןעװ — ,ןענעװאד ןײרא לוש
 ־םױ ןוא ,ןאפעלעט ןפיוא םאד םיא ןענאמרעד וצ טלעפראפ טיג לאמנײק טאה

 לוש רעשיםקאדאטרא ןא ןיא ןענעװאד ןעגנאגעג רע זיא — ,ירדנ־לכ וצ רופכ
 טאה ,לאירבג רעמורפ רעד ,רעדורב רערעטלע ןײז ואװ ,דיאס־טםיא רעד ףיוא
 ןאמסארג ןוא ,לוש םרעטאפ םעד זיא םאד זא ,ןםײהעג טאה םע .טנװאדעג
 ןעגנערבטימ לגנײ םאד טגעלפ דע .תובדנ עםיורג טימ ןציטש לוש יד טגעלפ
 ןיא רעטומ ןייז ייב םיבוט־םימי יד ןעװארפ ןעגנאגעג זיא רע ןעוו ,ךיז טימ
 ןעמוקפיונוצ ךיז החפשמ עצנאג יד טגעלפ בוטש ןיא רעטומ ןײז ײב .בוטש
 ־עגפא ,םולשה ױלע ,רעטאפ רעד יװ ,טאה רעדורב ןײז םאװ ,רדם ןטשרע םוצ
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 ־נעמאזוצ ךיז החפשמ עצנאג יד טאה יוזא ןוא .רעגײטש ןשידיסח ןפיוא טכיר
 יד םענײאניא עלא ןםע וצ רופכ־םױ ברע ךיוא שיט םעמאמ רעד ײב ןפארטעג
 העדנא םעד רענײא ןשטניװאוצ ןוא ׳ןעגעװאד טײג ןעמ רעדײא ״דדועם עטצעל
 .םטכאנוצ־תבש א ןיא יװ ,טײהנגעלעג רעדנא ןא ײב ךיוא לאמא .ראי טוג א
 ־רעמ טאה לגנײ סאד .ןעבאב רעד וצ לגנײ סאד ןעמונעג ןאמםארג קיזײא טאה
 ןענאװ ןופ טםואװעג ןוא החפשמ םרעטאפ ןײז טימ תוכײש א טאהעג רעקיצניװ
 טימ טקאטנאק םדניק םעד זיא לעשאר־ױנ ןיא .פא־טמאטש רע ןעמעװ ןופ ןוא
 זיא ןוז רעד רעטלע׳ םאװ .ןראװעג ןטינשעגפא ןצנאגניא החפשמ סרעטאפ םעד
 רע סאװ ,טלעװ רענעגײא ןײז ןיא.ןסקאװעגנײרא זיא רע רעמ סאװ ,ןראװעג
 ,החפשמ רעטלא רעד ןופ ראנ טינ ןראװעג רע זיא רעטײװ ץלא ,ןפאשעג ךיז טאה
 ־עג רע טאה טפאשנײמעג א ראפ סאװ .רעטאפ םענעגײא ןײז ןופ וליפא ראנ

 ןופ הביבס יד ,גנואיצרעד רעײז ,טנגוי רעײז ? רעטאפ ןײז טימ ןבאה טנאק
 .ןרעדנא ןופ סנײא טײװ יוזא ,ןדײשראפ יוזא ןעװעג זיא ץלא — ,טײהדניק רעײז
 לאז רע סאװ ,ןינע ןײק ,קסע ןײק ,סערעטניא ןײק ןענופעג טינ טאה ןוז רעד
 וליפא ײז ןגעלפ לאמא .רעטאפ ןײז טימ ןלײט ןענאק ןוא תופתושב ןבאה םע
 םעפע רעדא ןאיפמעשט ןטמיראב א ,ליפש־לאבזײב א רעביא ןסעומשכרוד ךיז
 ןענעז סאד .ןפיל םנעמעלא ףיוא ןעװעג זיא עכלעװ ,שינעעשעג רעקיפיול א
 ןבלעז ןפיוא ןסעומש טנאקעג טלאװ ,ןאמסארג קיזײא ,רע סאװ ,ןכאז ץלא ןעװעג
 טײקירעהעגוצ רעמיטניא ןא ןכאז ,ןשטנעמ ןדמערפ רעדעװטעי טימ רעגײטש

 .ײזוצ
 וצ ןבערטש א לגנײ םעד ןיא טקרעמעג ךיז טאה ןא טנגוי רעירפ ןײז ןופ
 טימ טרבחעג טינ לאמגײק ךיז טאה רע .ןבעל ןיא דמעמ ןרעכעה א וצ ןײגרעד
 קידנעטש ראנ ,סוחי ןקירעדינ ןופ רעדא טײקמירא ןופ ןעמאטש םאװ ,ךעלגנײ
 ־ראפ ןופ םיורא ןעמוק םאװ ,ךעלגנײ ןשיװצ ןופ םירבח ךיז ראפ טכוזעגסיוא
 ־וצםיוא ךיז טבערטשעג ךיוא רע טאה ןײלא .רעזײה עשינםחי ןוא עכעלגעמ
 וצרעד .םירבח ענײז ראפ ןרידנעמאקער םיא לאז סאװ ,םעפע טימ ןעגעכײצ
 ־עכײצםיוא ןײז ,טעלטא ןגנױ א ןופ גנוטלאה ןוא סקואװ ןײז ןפלאהעג םיא טאה
 ןטערקםיד ןטוג ןיא ,טנאגעלע ןעװעג זיא םאװ ,ךיז־ןדײלק ןײז ,טראפס ןיא גנונ
 ןלעטשאב וצ טסואװעג רע טאה ןא טנגױ רעטסירפ ןײז ןופ ןיוש — ,קאמשעג
 רעטסעב ןוא רעטסײנ רעד ןוא — ,רעדײנש עטםעב יד ײב ןעמויטסאק ענייז
 וצ רעטאפ םעד טכאמעג ,ףליה סרעטומ רעד טימ ,טאה רע סאװ ,ליבאמאטיוא
 ערעסערג ןוא ערעטלע וצ גנומענאב רעשיטקאט ןײז טימ .םיא ראפ ןפיוק
 ןעמיראװ ןטפא ןײז טימ ,טגרעלעג םיא םע טאה רעטומ ןײז םאװ ,םיא ןופ
 ןענואװעג ךיז רע טאה ,ןעניד וצ טײרג ןוא ןזאלעגוצ ,ןפיל יד ףיוא לכײמש
 ׳ןרעטלע ערעײז ןשיװצ ךיוא ראנ ,םירבח־םאלק עגײז ןשיװצ ראנ טינ טנײרפ
 ־טסירק ןענופעג ךיוא ךיז ןבאה טנײרפ זײרק ןײז ןיא .רעטסעװש ןוא רעדירב
 שירענגעק ןעװעג ןלאפ ערעדנא ןיא ןענעז ײז וליפא ןעװ סאװ ,סעילימאפ עכעל
 ןעװעג קידנעטש זיא רע .םענסיוא ןא טכאמעג םיא ראפ ײז ןבאה ,ןדײ עגונב
 ־טנגױ ןוא עשיטנעדוטס ,ןבולק־טראפס וצ טרעהעג טאה רע .םענםיוא ןא

 םעד ןיא .לגר־תסירד ןײק ײז וצ טאהעג טינ ןבאה ןדײ סאװ ,םעיצאזינאגרא
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 .ןעמוקעג ץינוצ קראטש םיא טײקכעלטלעװ ןוא טײקטריניפאר סרעטומ ןײז זיא
 ־טינ ענײז ראפ טײקכעלטנײרפטסאג עמיראװ א ןזײװ וצ טסואװעג טאה יז
 סרעטומ רעד .טכארבעגמײהא טאה רע םאװ ׳םניראטרבה ןוא םירבח עשידײ
 טרינאפמיא טאה ךיז־ןעמענאב שימײה טושפ ריא ,טײקיצראה ןוא טײקמיראװ
 רעדגא ןא ןופ שרעדנא טינ זיא זיוה שידײ א זא ,ןליפ ײז טזאלעג ,םירבח ענייז

 .זיוה רעגאקירעמא
 ןיא ,ערעפםאמטא ןא ןפאשעג אראלק טאה לעשאר־ױג ןיא עליװ ריא ןיא
 ,דמערפ טליפעג ךיז טאה עליװ רעכײר רעד ןופ ןײלא םאבעלאב רעד רעכלעװ
 עקאט זיא סע רעדא ,ןזיװעגסיוא יוזא םיא ךיז טאה יצ .ץאלפ ןײז ףיוא טינ
 ענײז ראנ טינ זא ,ליפעג סאד טאהעג טאה רע ראג ,ןתמא רעד ןיא ןעװעג יוזא
 םיא וצ ךיז ןטלאהראפ ,ןוז ןוא בײװ ןײז ״דחפשמ ענעגײא ןײז ךיוא ראנ ,טסעג
 םיא זיא ןײלא הביבס יד ןיוש .םזיבאנס טימ טינ־ריש ,גנוצעשגנירג טימ
 סאד ןרילעדאמער וצ םנגעמראפ א ןבעגעגסיוא טאה אראלק .דמערפ ןעוועג
 ןלאינאלאק רעגאקירעמא־טלא ןיא ןכאמרעביא םע ,זיוהל עםיורג
 רעד ןוא גנורילבעמסיוא רעד ראפ •עדנארעװ־ןלײז רעםיורג א טימ ,ליטס
 זיא עכלעװ ,ראטאראקעד־יורפ א טרישזאגנא יז טאה זיוה ןופ גנוריראקעד
 ןופ טכארבעג ןבאה ײז םאװ ,לבעמ סאד .עדאמ רעד ןיא רעײז ןעװעג לאמםנעד
 קראי־ױנ ןופ לבעמ םאד .לעשאר־ױנ ראפ טםאפעג טינ רעמ טאה ,קראי־ױנ
 םאד תעב ,ןרעדאמ ןעװעג ותעשב זיא םאװ ,ליטס ןשיגאפש ןיא ןעװעג זיא
 ־עמא־טלא ןופ לבעמ טרעדאפעג טאה לעשאר־ױנ ןיא זיוה עטיובעגרעביא־ײג
 ־עגוצ ןבאה ראטאראקעד־יורפ רערעײט רעד ןופ ןטנעגא יד •ליטם רענאקיר
 טינ ,עבאפע־לאינאלאק רעד ןופ לבעמ רענאקירעמא טכע ,לבעמ טלעטש
 ־ןקיטנא עשידײ רענאטםאב יד םאװ ,טרעדנוהראי ןט־18 ףוס ןופי ראנ שרעדנא

 ןקידנעגנילשראפ־לא םעד ראפ טלעטשעגוצ טײצ רעײז ןיא ןבאה רעלדנעה
 .לבעמ רעײט רעײז ןעװעג זיא םע .קראמ

 עשיזיוצנארפ ןופ רעדליב ראפ עביל א ןעמוקאב לאמאטימ טאה אראלק
 ןופ רעדליב ראפ טלעג טימ ןומטמ א ןבעגעגםיוא טאה יז ןוא ,ןטסינאיםערפמיא
 אנאילידאמ יװ ,לוש רעזיראפ רעד ןופ ערעגנײ יד ןוא אראםיפ ,ענאמ ,סיטאמ
 ןעמוק וצ ךיוה רעײז ןטלאהעגנא טאה רעכלעװ ,אםאקיפ ,ךיז טײטשראפ ,ןוא
 ןענעז רעדליב עשיזיוצנארפ זא ,ןאמ ריא טדערעגנײא טאה יז .עדאמ רעד ןיא
 ,ןכאז יד ןיא ךיז טײטשראפ סאװ ,רעכעלטיא ןוא ,גאלנײא־טלעג רעטוג רעײז א
 עקירעביא םאד .רעדליב עשיזיוצנארפ ןיא םנגעמראפ ןײז ןופ לײט א ןײא־טגײל
 רעד טימ זיא לעשאר־ױנ ןיא זיוה רעײז .ןוטעג רעלדנעה־טםנוק יד ןיוש ןבאה
 ־אפ .ןזײרק־רעלטסניק ןיא ןופרעד טדערעג טאה ןעמ .ןראװעג טנאקאב טײצ
 ,אסאקיפ ,עגאמ ,סיטאמ ןופ רעדליב יד טימ ,לאז־טםאג רעײז ןופ םעיפארגאמ
 ,לבעמ־לאינאלאק םעד טימ ,עדארטםולאב רעטצינשעג רעכעלרעה רעד טימ
 טאה ןעמ .טסנוק רעוױטאראקעד ראפ לאנרושז א ןיא ןראװעג טקורדעג ןענעז
 זײרק א טפאשעגנײא ךיז טאה אראלק .טאטש ןיא זיוה םעד ןופ טדערעג
 ענעטעבראפ יד ןשיװצ ןעמוקעג ןענעז םע .טאטש ןופ רעגריב ענעעזעגנא
 רעד ןופ חלג רעד יא ,לפמעט ןופ רעניבאר רעד יא זיוה ןיא ריא ײב טםעג
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 יז •טאטש ןיא רעוט־ללכ ןוא לארעביל רעטםואװאב א ,ךריקךאשיעגערגנאק
 רעד ןופ יא ,לפמעט םײב ״דוהרעטםים״ רעד ןופ יא דילגטימ א ןעװעג זיא
 װיטקא ןעװעג זיא יז .ךריק רעשיראטינוא רעד ײב עיצאזיגאגרא־ןעיורפ
 ןוא עשיפארטנאליפ עשידײ ןיא ,ץײרק ןטיור ןיא ,״טסעשט־יטינױמאק״ ןיא
 יד ןעמוגעגנײא ןוא טמערוטשעג וליפא טאה יז .ןטפאשלעזעג עלערוטלוק
 רעטיול ,רעדילגטימ עריא םאװ ,״אינאמראה״ בולק־ירטנאק םעד ןופ גנוטםעפ
 עגונב שיבאנס ןוא שירעטלאהסיורג רעמ ןעװעג ןענעז ,ןדײ עשישטײד עכײר
 א ראפ ״םעראוס״ ןבעגעג טאה יז .ןבאנם עכעלטםירק לײט יװ ,ןדײ־חרזמ
 רעד ןופ ןעמענ עבושח רעעז טרעהעג ןבאה םע ןכלעװ וצ ,זײרק םענעבילקעג

 .טפאשינכש רעד ןיא טניואװעג ןבאה סאװ ,טלעװ־ץנאניפ
 לאמסנעד ןיוש זיא יז זוצרעד תוחוכ יד ןעמונעג יז טאה ןענאװ ןופ
 טעב םײב ראנ .טעב ןיא געט עצנאג ןגעלעגפא זיא יז זא ,ךאװש יוזא ןעװעג
 טאה .טנידאב יז טאה םאװ ,לדײמ םאד ןוא ,ןענאפעלעט ײװצ טאהעג יז טאה
 ־קעם םעד ןעגנולקעגנא יז טאה אד .ןרעדנא ןכאנ ןאפעלעט ןײא טגנאלרעד ריא
 ןטראג רעײז ןיא ןביג םגרעבנרינ יד סאװ ,״יטראפ־ןדראג״ דעד ןופ ראטעד

 המישר יד ןענעײלראפ ןסײהעג ךיז ,לעשאר־ױנ ןיא םײה־רעדניק דעד תבוטל
 ןטעבראפ וצ אי ןעמעװ ,ןגאלשראפ ןכאמ ןײא ןיא ןטלאהעג ןוא טםעג יד ןופ
 םייב ריא ףיוא ןיוש טראוו אד .המישר רעד ןופ ןכײרטשוצסיוא ןעמעװ ןזא
 ריא טימ ןײז־בשײמ ךיז ליװ רעכלעװ ,ערקאמ ראינעסנאמ ןאפעלעט ןטײװצ
 ־טניעס םעד ראפ טלעג ןעלמאז וצ ןא־טריפ רע םאװ ,״וױארד״ םעד ןגעװ
 ריא ןעגנולקעגנא ריא טאה םאװראנ אד .טנגעג רעד ןיא לאטיפש ףעזאשזד

 העש עבלאה א ריא טימ טכארבראפ טאה יז סאװ ,סרעדנאם סעסימ ,טגיירפ
 דובכל טיג יז םאװ ,טנװא םעד חוכמ ריא טימ הצע ןא ןטלאהעג ,ןאפעלעט םײב
 ןעגנילקוצנא לטעצ ריא ףיוא ןיוש יז טאה אד ןוא ;״טױבעד״ םרעטכאט ריא
 לאז יז סאװ ,דײלק םעד ןגעװ ריא טימ ךיז ןײז־בשײמ ןוא טנײרפ רעדנא ןא
 עכלעװ ,רונש רעײז דובכל ןביג סגרעבנרינ יד םאװ ,טנװא םוצ ןגארט טנײה
 םיורא טעב ןופ גאט ןצנאג א ןעװעדנאמאק אזא ךאנ ןוא .ײז ײב טםאג א זיא
 ןײרא טמוק ןוא ןא ךיז טוט יז ןוא טנװא רעד טמוק םע ןעװ ,ןאפעלעט ןכרוד
 וצ טיג יז זיא ,ןםע־גאטימ ףיוא ענעטעבראפ ,טםעג עריא וצ לאז־טםאג ריא ןיא

 •ןענעקרעד
 רעקראי־ינ ןטסעב םעד ןופ טמוק סאװ ,דײלק ןטושפ־טערקסיד ריא ןיא
 ־רעטםאבעלא ןטאקילעד ריא ףיוא לרעפ לרינש ןקיצנײא ןטימ זיוה־עדאמ

 א טימ טמעקראפ ,ראה עצראװש סעילאװכ עריא טימ קידנרירעמיש ,זדלאה
 םיורא־ןקוק סאװ ,םיפ ענײלק עריא טימ ךיז יז טגעװאב ,פאק ןטימ ןיא טגורש
 דײלק־ןדלאפ ריא ןופ ןציפש־םיוש יד רעטנוא ןופ ךיש־לפאטנאפ ערעײז ןופ
 טימ ,טײקדניװשעג אזא טימ ךיז טגעװאב ,ןטערטראפ םעאג ןופ ליטם םעד ןיא
 רעביא ךיז ןעיצ סאװ ,ךעלרעדא עיולב עניד עריא ןיא ךײלג ,טײקידעבעל אזא
 .רעבליזקעװק ראנ ,טריםלופ טולב־ןשטנעמ ןייק טינ טלאװ ,טיוה רעלעדײא ריא
 ,עגײלק עריא טימ יז טלכײמש טא .ריא טימ לופ דלאב טרעװ לאז רעצנאג רעד
 ןקינײבטײרב א וצ ןעלפאצראװש עקידעבעל עקידנענײש ךעלטנײװעגמוא ראנ
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 ןליװ ןטזג ןוא טײקיצראהטײרב ראפ ךיז טײגעצ רע זא ,ךיז טכאד םע םאװ ,זיר
 למנעה לדײא־שידניק ןײלק ריא לײװרעד ןרעדנא ןא יז טיג טא ןוא ,ריא ןגעקנא
 וצ סעפע ריא טאה יז ואװ ,לקניװ א ןיא קעווא עמאד יד יז טפור אד .ןשוק וצ
 וצ־טריפ יז רעכלעװ וצ ,עמאד רעטײװצ א ײב ןיוש יז זיא טראד ןוא ,ןעיורטראפ
 ראג רעדא ,רעקיזומ א ,ראםעפארפ א — ,ןשטנעמ ןטמיראב א ךיז ןענעקאב וצ
 יז ןכלעװ טימ — ,ראטאנעס א ,ןאמסערגנאק א ,רעקיטילאפ ןטסואװאב א

 ןוא .זיוה ריא ןיא םוקנעמאזוצ ןכעלטיא ײב טםעג עריא ןשאררעביא וצ טסײװ
 ײז זא ,ןעגנומענרעטנוא עריא ןרירװענאמ ןוא ןרישזנארא וצ יז טםייוו יוזא
 רעד — ץילא ריא טימ ,ןזײרק עסיװעג ןיא גאט ןופ עמעט יד קידנעטש ןענעז

 .סערעטגיא ןופ רעטנעצ
 םאװ ,ערעפסאמטא רעד ןיא טאה ןאמםארג קיזײא זא ,ךיז טײטשראפ םע
 זײז זיא רעדמערפ א ,רעדמערפ א יװ ךיז טליפעג ״ןפאשעג טאה בייװ ץיז
 עפײטש יד ןעװעג טינ זיא סע ,ןײנ .שיט םענעגײא ןײז ײב ,זיוה םענעגייא

 בײײ ץיז םאװ ,םויטםאק ןלעמראפ א ןיא ךיז ןפײטשראפ ןזומ סאד ,גנוטלאה
 םע •שיט ריא ײב טנװא ןכעלטיא ןגארט לאז רע זא ,טרעדאפעג גנערטש טאה
 ערעכייר ,ערעדנא יד ןגעקנא ןיילק טליפעג ךיז טאה רע סאװ ,ןעװעג טינ זיא
 טײל־ןכריק ,ןטאקאװדא עטמיראב ,ןריקנאב ,טײלטפעשעג ,ענעעזעגנא רעמ ןוא
 ןעװעג זיא רע רעדא שיט ןײז ײב טםעג יד ןעװעג ןענעז םאװ ,רעקיטילאפ ןוא
 •ייז ןגעקנא ןיילק טליפעג טינ ךיז טאה רע .טינ ןפוא־ןיאב ,ןיינ .טסאג דעייז
 רעדעװטעי טימ ןטסעמראפ ךיז טנאקעג ןוא טרעװ ןייז טסואװעג טאה רע
 ,םאד רעדא ,ןבאה ײז סאװ ,סאד טאהעג ןעקנאדראפ וצ ןבאה ײז .ײז ןופ םענײא
 ־עטאט עכעלגעמראפ ייב ןרעװ־ןריובעג רעײז .לזמ ןטוג רעײז ,ןענעז ייז סאװ
 זא ׳השורי ןא ,טלעג ןא .טאהעג ןעקנאד וצ טינ םענײק טאה רע .עמאמ
 רע ןיא .תוחוכ ענעגייא ענײז טימ ,זיא דע םאװ ,סאד ןראװעג רע זיא גנודליב
 ךיוא םיא טאה טקניטסניא רעטוג דענעריובעגנײא ןײז .ײז ןופ רעגרע טינ זיא
 ״םיורא טאה רע .טסעג ענײז ןשיװצ גנוטלאה עקירעהעג יד טגאזעגרעטנוא
 םאװ ,טײקיטכירפיוא ןא ןוא טײקטסואװאב־טסבלעז ,טײקיגנעהפאמוא ןזיװעג
 טראד ןוא אד טאה רע וליפא ןעװ ,ןריטקעפסער טזומעג ןבאה ערעדנא יד
 ןיא ,קידנעטש טאה רע .ןרעינאמ ענײז ןיא תומיגפ ןוא ןרעלעפ ענײלק ןזיװעג
 ןוא טקאט ןזיװעג ,ןענופעג ךיז טאה רע רעכלעװ ןיא ,עיצאוטיס רעדעװטעי
 טקאט ןטוג ןײז ןדנעװאוצנא טנרעלעג םיא טאה טקניטסניא ןײז .טײקטמיוצעג
 ןײז ןיא טכארבעגנײרא טאה בײװ ןײז םאװ ״דביבס רעדמערפ רעד ןיא ךיוא

 .ןײרא בוטש
 םעײנ םעד טימ טײקנדירפוצ־טינ עטסקינײװעגיא ןא ןעװעג רעבא זיא םע
 .בוטש רענעגײא ןײז ןיא ןדמערפ א ראפ טכאמעג םיא טאה םאװ ,ןבעל רעגײטש
 .ןראי־רעדניק ענײז ןיא טיונ רעשיזיפ רעד ןופ ,רעגנוה ןופ ןפאלטנא זיא רע
 .ןגראמ ראפ טיורב עלעקיטש ןטימ ןײז טגראזאב ,ןײז רעכיז טלאװעג טאה רע
 ןײז ןבירטעגנא ןוא טרילומיטם טאה סאד ןוא ,טכוזעג טינ רע טאה סאד יװ רעמ

 ץפ ןפיולטנא ןטימ זא ,ןופרעד זיא רעבא ןעמוקעגםיורא .עיגרענע עקיזיורב
 רענעגײא ןײז ןופ ,טײהנעגנאגראפ רעצנאג ןײז ןופ ןפאלעג ךיוא רע זיא רעגנוה
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 ענײז ןיא קידרשױ ןוא שיטײל ׳ךעלטגרא ןעװעג זיא םאװ ,ץלא ןופ ,הביבם
 ןײז ןופ קעװא ,םיא ןופ םיואראפ ןפאלעג ןענעז ןוז ןײז ןוא בײװ ןײז .ןגיוא
 ןטילעג טאה סאװ ,רענײא יװ .ײז ךאנ טפעלשעגכאנ ךיז טאה רע ןוא ״דביבס
 רעגנוה ןוס סעפאל יד טליפעג ןוא טײקמערא יד טנעקרעד ,ןראי ענײז ןיא טיונ
 ליפעג ןכעלריטאנ א טגאמראפ ןאמםארג קיזײא טאה ,בײל םענעגײא ןײז ףיוא
 יד ןכאמ רעגנירג ןפלעה זצ היטנ א ןוא ןטקירדעגרעטנוא םעד ראפ דײלטימ ןופ
 .לאמא רעדורב ץד יװ ,טסילאיצאם ןײק ןראװעג טינ זיא רע .ערעדנא ןופ טיונ
 .םערעטניא רעד ןוא — טײצ יד ,גנודליב יד טלעפעג םיא טאה מעד וצ —
 ןופ ןײפ רעד .שטנעמ רעוױטימירפ א ןעװעג רוטאנ ןײז ןיא זיא ןאמסארג
 ןוא ,טגגױ ןײז ןיא פאק ןרעביא ןגאלשעג ןקעטש א טימ יװ םיא טאה רעגנוה
 ךיז ןלײה וצ ,קעלש יד ןזפ ךיז ןרעװ זצ תוחוכ ענײז ןיא ץלא ןוטעג טאה רע
 לאמנײק םיא לאז רעגנוה רעד זא ,רעיומ־ץוש א ךיז ראפ ןפאש וצ ןוא
 רע זא ,ןײלא ךיז טימ ןעמונראפ ליפוצ ןעװעג זיא רע .ןכײרגרעד ןענאק טינ
 ענײז .טרעלקעג רע טאה ןוט וצ ןרעלק ראנ .ערעדנא ראפ ךס א ןוט לאז
 טאה רע .עכײר יד טימ טינ ,עמירא יד טימ ןעוזעג ןענעז ,תוחפל ,םעיטאפמיס
 ןופ םעיצוטיטסניא עלאקידאר ןוא עשיטםילאיצאס ליטש רעד ןיא טציטשעג

 ־סארג יד זא ,ןזײרק עלאקידאר יד ןיא טםואװעג טאה ןעמ .דיאס־טסיא רעד
 ןבאה דיאם־טסיא רעד ןופ סרעריפ עלאקידאר יד .״רעקיטאפמיס״ ןעגעז םנאמ
 גנוציטש־טלעג ןעמוקאבםױרא ןאמםארג ןאמ־טיעטסע־לעיר ןכײר םעד ןופ
 ןעװ סאװ ,רעדורב ןײז ךרוד ןוטעג םאד ײז ןבאה טשרעוצ .ײטראפ רעײז ראפ

 ־יטנאמ ןיא לעטאה ןרשכ םעד ןיא רעטומ דעד טימ ןעװעג ןיוש זיא רע וליפא
 ךאנרעד .ןלאקידאר יד טימ ןעגנודניבראפ ןטלאהעגנא ץלא ךאנ רע טאה ,אלעס
 טינ לאמנײק ײז טאה רע ןוא ,טקעריד ,ןקיױיא וצ ,םיא וצ טדנעװעג ךיז ײז ןבאה
 ,דיאס־טסיא רעד ףיוא יטעײסאס ןײק טגאזעגפא טינ טאה רע יװ ,טגאזעגפא
 ךאנ םיא וצ טדנעװעג ךיז טאה עכלעװ ,עלאקידאר ײס ,עשיסקאדאטרא ײם
 ־רעדניק ענײז ןופ דיאס־טסיא רעד ראפ ליפעג םעראװ א טאהעג טאה דע .ףליה
 ךײר זיא רע ןעװ ,לאמסנעד ךיוא טזאלראפ טינ מיא טאה ליפעג םאד ןוא ,ןראי
 החפשמ ןײז רעטיױו םאװ ,ןראװעג זיא רע רעכײר םאװ ,טרעקראפ .ןראװעג
 רע טאה רעמ ץלא ,טנגױ ץיז ןופ הביבס רעד ןופ טפעלשעגקעװא םיא טאה
 רעגאב ןײז ןראװעג זיא רעקראטש ץלא ןוא דיאם־טסיא רעד ךאנ טקנעבעג

 .ריא טימ ןדנובראפ ןפוא זיא־םע־ןכלעװ ףיוא ןבײלבראפ וצ
 םרעטאעט־אניק יד ןופ רעבירא זיא רע ןעװ ,ערעיראק ןײז ןופ בײהנא ןיא
 א ןופ קנאדעג ןטימ ןגארטעגמודא וליפא ךיז רע טאה ,טיעטסע־לעיר וצ
 .ןשטנעמ עמירא ראפ טלעג־הריד ןקירעדינ טימ רעזײה ןעיוב וצ טקעיארפ
 טקנעדעג טאה רע .עמירא יד ןופ טיונ־גנוניואװ רעד ןופ טםואװעג טאה רע
 רענעגײא ןופ טםואװעג טאה רע ןוא ,טירטם םקעםע ןיא הריד סרעטומ ןײז
 ערעײז ןופ רעמ ןוא טפלעה א פא־ןביג סאװ ,עמירא יד אקװד זא ,קיטקארפ
 מירפ ןרעכעה א ,עיצראפארפ טיול ,ןלאצ ,טלעג־הריד ףיוא ןטםנידראפ עגראק
 ־עפס ,רעזײה־טנעמענעט ןופ םיטאבעלאב .עכײר יד יװ תוריד ערעײז ראפ
 ,עמירא יד ןופ טײקנפלאהאבמוא יד םיוא־ןענ ,ןצראה ןיא טאג ןא ןטנאלוק
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 זטבגעג ערעסעב ןיא ןעגנוביואװ ךיז ראפ ןבוז וצ תלוכיב טינ ןענעז עכלעװ
 ןופ טיוה יד ןסײר ,סמאלס יד ןיא ןעניואװ וצ ןעעואװצעג ןענעז ןזא טאטש ןופ
 .םענײק ןופ טרילארטנאק טינ ןוא טמיוצעג טינ זיא םאװ ,ןליװ רעײז טיול ,ײז
 ״טכיל ןא ןבוטש ןיא ,סעקטםאפ־רעײפ עטליופעצ ,ענעלאפעגנײא־בלאה ןיא
 ןרעװ ,ןטקעסניא ןוא תימ ןופ עטעטסעפראפ ,ןטעזאלק־רעםאװ ןא ,טפול ןא
 ענײז ןופ טײצ רעד ןופ ךאנ .ךעלרעדניק ליפ טימ תוחפשמ טשטעװקעגנײרא
 ־ינאס עטנוזעג ןופ קנאדעג םעד טימ ךיז רע טריסערעטניא ןטפעשעג־לעטאה
 ןיא וליפא ןוא ,עמירא יד ראפ טלעג־הריד ןקירעדינ טימ ןעגנוניואװ עשיראט
 ראפ ןלעטאה ןעיוב וצ טגײנעג רעמ ןעװעג רע זיא ןלעטאה ןופ גנואיוב רעד
 טאוױרפ ןײז יװ ,טפעשעג ןיא ןבעל ץיז ראג .עכײר ראפ יװ םאלק ןלעטימ םעד
 ןבאה ןוז ןײז ךאנרעד ,בײװ ןײז טשרעוצ םאװ ,אפמעט א טימ קעװא זיא ,ןבעל
 לאמגײק טאה ןוא אפמעט םעד טימ טימ־טילפ רע ןוא ,טלעטשעגקעװא םיא ראפ
 שטאכ ,טילפ רע ,טילפ רע .ןלעטשוצפא ךיז טײהנגעלעג רעדא טײצ ןײק טינ
 טעװ םע .טקעיארפ םעד ןבעגעגפיוא טינ לאמנײק רע טאה קנאדעג ןײז ןיא
 ןא טראד ןופ ןוא ,עטעמ רעםיװעג א וצ ןעמוקוצ טעװ רע ,טײצ א לאמא ןעמוק
 ,ןאלפ םעגעגײא ןײז טיול ,טקעיארפ םענעגײא ןײז ןריפםיוא ןעמענ רע טעװ

 .שטנואװ ןוא ןליװ
 ,טנאװ א ןיא ,רעקידעבעל א ,טרעיומעגנײא יװ רע זיא רעבא לײװדעד
 ןײז ןיא .ןוט טינ ריר ץיק ךיז ןאק רע ןוא ,טלעטשעגפיוא טאה בײװ ןײז סאװ
 טםעג ענײז ןופ ןרעה וצ םיוא םיא טמוק ,שיט ןײז ײב ,בוטש רענעגײא
 ־טםיא רעד ןגעװ ,שײלפ־ןוא־טולב ןגײא ןײז ןגעװ ןעגנונײמ ןוא ןעגנוקרעמאב

 רעד זא ,ןלאקידאר יד ןגעװ ,רעטעברא ןגעװ ,טײל עמירא יד ןגעװ ,דיאס
 טולב ןײז ןיא טלדנאװראפ טרעװ ,ןגױזעג לאמא טאה רע סאװ ,ךלימ סרעטומ
 ץלא .ןרעדא ענײז ןופ ןעמארטשסיורא ,ןפיולטנא ליװ ןוא םארטש ןקידוז א ןיא
 ־עגםױרא ךאד םע טאה לאמנײא זיב •ןגײװש זומ רע ןוא ,םיא ןיא ןכאק טמענ

 .םיא ןופ טצאלפ
 .עקירעמא ןיא יטירעפםארפ רעסיורג רעד ןופ טײצ רעד ןיא ןעװעג זיא םע
 זיא יטירעפסארפ יד זא ,םלוע םעד טרעכיזראפ טאה שזדילוק טנעדיזערפ
 רעשילאראמ רעסיורג ןופ טײצ א ןעװעג זיא סע .אד ןבײלבראפ וצ ןעמוקעג
 .עזרעב רעד ףיוא טלדנאהעג טאה רענײא רעדעי .עיצאלפניא רעלעיצנאגיפ ןוא
 ,טירטםלאװ טריטוקםיד ןעמ טאה ןעמארק ערעםעדג יד ןיא ,ןקירבאפ יד ןיא
 ־רעדמעה ,םרעכאמ־לטנאמ ,ךעלדײמ־רעטעברא .ןדיפאפ־טרעװ ,םעיצקא
 טאה םע .סעיצקא ןיא טלעג־ראפשפא ןטצעל דעײז טגײלעגנײא ןבאה םרעײנ

 ןבאה ןקירבאפ יד ןיא רעטעברא .ןטעברא וצ רעמ טניולעג טינ דלאב ךיז
 ןחירפ־עזרעב יד ןופ ןגײטש םעד ךרוד גאט א רעמ ןכאמ ײז זא ,טנכערעגםױא
 ,רעירפוצ גאט א טימ טפױקעגנײא ןבאה ײז םאװ ,סעיצקא ראפ ערעײז ףיוא
 ןעמוקעג זיא ,גאט ןלעה ןטימ ןיא ,לאמאטימ ןוא .טעברא רעײז ןופ רעדײא

 .פארא למיה ןופ רענוד א יװ ןעמוקעג ,ךארק רעםיורג רעד
 קנעב עטסערג יד ןופ רענײא ץפ טארקנאב ןטימ םע ךיז טאה ןבײהעגנא
 ־אפעד עריא ,ןרענאיצקא עדיא ,עשידײ א ןעװעג זיא קנאב יד .טירטםלאװ ןיא
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 ־עג הליחתבל זיא קנאב יד .ןדײ ןעװעג ןעגעז םרעריטסעװגיא עריא ,ןראטיז
 רעד ןיא .עיצוטיטםניא עשיפארטנאליפ־בלאה עשידײ א יװ ןראװעג טעדנירג
 ןענופעג ךיז ןבאה עקירעמא ןײק עיצארגימיא רעשידײ רעסיורג רעד ןופ טײצ
 םרעלקעמ־ןזרעב םאװ ,דיאס־טםיא רעד ףיוא ךעלקנעב עשידײ ענײלק ליפ
 טקישעג ןבאה םאװ ,ןטנארגימיא עשידײ .טנפעעג ןבאה ןטנאלוקעפם ןוא
 וצ ןטראקםפיש טפיוקעג ,תוחפשמ ערעײז וצ עפארײא ןײק ןטםנידראפ ערעײז
 טלעג־ראפשפא גראק רעײז ןגארטעג ןבאה ,עקירעמא ןײק תוחפשמ יד ןעגגערב
 לארטנאק רעדעװטעי ןא ,קנעב יד .דיאם־טםיא רעד ףיוא קנעב ענײלק יד ןיא
 םלענ ןענעז ןוא רערעדנא רעד ךאנ ענײא טלעפעג ןבאה ,גנוריגער רעד ןופ
 רעד ןעװ ,גאט ןלעה ןײא ןיא .טגפעעג ךיז ןבאה ײז יװ גנילצולפ יוזא ןראװעג
 רעיוט ןוא ריט ןענופעג רע טאה ,ןײרא קנאב ןײז ןיא ןעגנאגעג זיא טנארגימיא
 ןײק טלעג ןעמ טקיש אד״ — ןדליש עקידנעײרש עסיורג יד טימ ,טכאמעגוצ
 טפראדאב קיטיונ טאה דיאם־טםיא יד .ייז ףיוא ךאנ קידנעגנעה — ״עפארייא
 ןופ םענײא ןופ ןראװעג טעדנירגעג זיא קנאב אזא ןוא ,קנאב עדילאם א ןבאה
 עםיװעג ןופ יורטוצ םעד ןעניװעג וצ טםואװעג טאה רעכלעװ ,ןטנארגימיא יד
 .עסערפ רעשידײ רעד ןופ ןוא טירטםלאװ ןיא ןריקנאב ןופ ,ןפארטנאליפ עשידײ
 יטירעפסארפ רעד ןופ ןגײטש ןטימ םענײאניא ןסקאװעג זיא קנאב יד
 ענירג ראפ ףליה א ןײז טלאזעג טאה םאװ ,קנאב־רעטעברא ןא ןופ .דנאל ןיא
 ־יטםניא־ץנאניפ עשירעמענרעטנוא עםיתג א ןראװעג קנאב יד זיא ,ןטגארגימיא
 ־סיוא לענש ךיז טאה יז .ןטנאקירבאפ עשידײ ענעמוקעגפיוא־ײנ ראפ עיצוט
 יד ןיא .טאטש רעסיורג רעד רעביא םעשזנארב רעקילדנעצ ןיא טײרפשעג
 טכײרגרעד טאהעג ןיוש קנאב יד טאה יטירעפםארפ־שזדילוק רעד ןופ געט
 ןכאפליפ םעד וצ ןגיטשעג ןעגעז סעיצקא עריא .ךײה רעקידלדניװש א וצ
 יד ןיא טלײצעג ךיז ןבאה ןטיזאפעד עריא .טרעװ ןלעוטקא רעײז ןופ זײרפ
 .ןענאיליב יד ןיא — ןריפאפ־טרעװ ןיא ןתמו־אשמ ריא ,ןענאילימ רעטרעדנוה
 ,סנגעמראפ ריא טיורטעגנא ריא טאה קראי־ױג ןופ גנורעקלעפאב עשידײ יד
 ,רעטלע רעטגראזאב א ףיוא גנונעפאה ריא ,טפנוקוצ ריא ,טםײה םע םאװ
 ראפ תושורי ןרעכיז םאד ,רעטכעט ןכאמ־הנותח םאד ,ןבעל ןקיאור א ףיוא

 .רעדניק

 ץראװש ןראװעג ןענעז ןםאג .ןעגנאלק טײרפשראפ ךיז ןבאה גאט ןײא ןוא
 ךיוא ,רעבײװ ,רענעמ — ,תורוש עגנאל ןיא ןענאטשעג ןעגעז סאװ ,ןשטנעמ ןופ
 ,רעבײרש־גנוטײצ ,רעמערק ,רעטעברא ,טײלטפעשעג ,ןטנאקירבאפ ,רעדניק
 עםיורג םאד טלעטשעגנעמאזוצ ןבאה םאװ ,ןטכיש ןוא ןםאלק עלא .ןראיטקא
 ןופ ןגײװצ עלא ףיוא ףיולעגנא ןא ןיא ןכארבעגםיוא ןבאה ,קראי־וינ עשידײ
 ןענופעג ןשטנעמ תורוש עגנאל יד ןבאה רעטעפש ײװצ־גאט א טימ .קנאב רעד
 ענײלק יד לאמא יװ ,פערט ענראמראמ יד רעביא טקאהראפ ןריט ענעזדנארב יד
 טינ זיא ןריט עטקאהראפ יד רעביא .דיאס־טסיא רעד ףיוא קנעב־ןטנארגימיא
 — ״עפארײא ןײק טלעג ןעמ טקיש אד״ — דליש עקידנעײרש־ךיוה ץיק ןעװעג
 ענעשעמ ענײלק סאד טנאװ רעד ןופ טנײשעגפארא טאה טערקסיד ןוא ליטש ראנ
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 ןעמאנ ןצלאטש ׳ןדילאס םעד ןופ תױזחא־ףעילער עלעקנוט ענײז טימ לדליש
 •״םטיעטס דעטײנױ יהד װא קנעב״ :עמריפ רעטריטארקנאב רעד ןופ

 םעד ןיא ןענעז ׳ןבעגעג טאה ןאמםארג אראלק םאװ /׳רעניד״ א ײב
 ־איםערפמיא עשיזיוצנארפ ןופ רעדליב טימ קידנצגעלג ׳לאז־סע ןוױטאראקעד
 מורא ׳םעזאװ עשיזעניכ ןיא ןטראג םענעגײא ןופ ןעמולב עכעלרעה טימ ׳ןטסינ
 ־לאװ ערעגנײ ראפ א ײז ןשיװצ ׳טסעג ענעבילקעג ןםעזעג שיט ןלאװא םעד
 ןעמ .םנאמםארג יד ןופ םיגכש עלא ״ןעיורפ ערעײז טימ ןריצנאניפ רעטירטם
 ןיא קראי־ױנ טורא ןוא ןיא זיוה ןרעדנא ןכעלטיא ןיא יװ ,טריטוקםיד טאה
 ־ראפ טאה ״דיאם־טםיא״ יד רעכלעװ ןיא ,קנאב רעד טימ השעמ יד ,געט ענעי
 ףיוא ףיולעגנא ןשינאפ םעד ןגעװ טלײצרעד טאה ןעמ .םנגעמראפ ריא ןריול
 ענעםאלשעג יד ײב פא ךיז ןליפש םאװ ,םענעצם עשיגארט יד ןגעװ ,קנאב רעד
 רעד ןופ ןברק א ,רעגײטשא ,לדײמ ןײא .קנאב רעד ןופ ןגײװצ ליפ ןופ ןריט
 ־אפעד רעדנא ןא :קגאב ןופ לעװש רעד ףיוא םם ןעקנורטעגםיוא טאה ,קגאב

 ןיא ליוק א ןםאשעגנײרא טראד ךיז טאה ,ןריולראפ ץלא טאה סאװ ׳ראטיז
 .תושעמ עכלעזא ךאנ ןוא ,פאק

 ־לאװ ןיא עמריפ־גרעבנרינ רעדי ןופ רעדנירג םעד ןופ ןוז ,גרעבנרינ סקראמ
 ־לאװ ענעעזעגנא עפורג א ןגעװ טלײצרעד גאטימ ןופ ףום םײב טאה ,טירטס
 וצ ןעלטימ ןעניפעג ןגעװ גגוטאראב א ןטלאהעג ןבאה סאװ ,ןריקנאב רעטירטס
 ,קנאב רעד ןופ ןראטיזאפעד רעטנזיוט יד .גנאגרעטנוא ןופ קנאב יד ןעװעטאר
 ־נאב ןטימ ןבאה עכלעװ ,ןטנאקירבאפ ענײלק ,טײלטפעשעג ,רעמערק עגײלק
 רעײז טימ ןטלאװ ,הנױח ןופ ןעלטימ ערעײז ןריולראפ קנאב רעד ןופ ןריטארק

 ,עירטםודניא רעד ןיא סיזירק ןטסנרע ןא וצ ןריפ טגאקעג ןברוח םענעגײא
 ןריקגאב יד טגעװאב טאה סאד .עירטסודניא־רעדײנש רעד ןיא ,רקיע רעד
 ןרילוגער וצ ןטײקכעלגעמ ןבילבראפ ךאנ ןענעז סע .גנוטאראב א ןטלאה וצ
 רעד ןופ ץנאלאב רעד .םױק ריא ןרעכיז וצ ןוא קנאב רעד ןופ םעיצאדעפא יד
 ־וקעפם ןופ טײצ רענעי ןיא קנעב ערעדנא ליפ ןופ רעגרע טינ ןעװעג זיא קנאב
 יד טימ ןעמ טלאװ ןליװ ןטוג טימ ןוא ,יטירעפםארפ ןוא עיצאלפניא ,עיצאל
 ׳ןראטיזאפעד ענײלק יד ןקיטיגראפ טנאקעג קנאב רעד ןופ ןםרוסער עוױטיזאפ
 רעד ףיוא ךארב םעד טכארבעג ײז ןבאה ףיולעגנא ןשינאפ רעײז טימ םאװ
 טאה קנאב רעד ןופ ץגעטםיםקע יד ןרעכיז ראפ טײקכעלגעמ יד ןעװ .קנאב
 ןעגעז םאװ ,ןריקנאב יד ןופ העד רעד טיול ,קידתושממ ץנאג ןעזעגםיוא ןיוש
 טםואװאב דארג ״ײז ןופ רענײא טאה ,ףליהוצ קנאב רעד ןעמוק וצ ןעװעג קיליװ
 ןיא טדערעגנײא ,לוש רעטלא רעד ןופ טארקאטםירא ןא ראנ ,פארטנאליפ א יװ
 :טראװ סאד ןעמונעג ,דנאלשטײד ןיא םײה רעטלא רעד ןופ םוחי ןכיוה ןײז
 .פאק םעד ןריולראפ ןבאה ײז .רעדיאם־טסיא יד ףיוא ,ײז ףיוא טכער —
 טלדנאהעג ,רחום רעטירטםלאװ א ןראװעג זיא רעטםוש ןוא רעדײנש רעדעי
 ןענעז ןײלא ײז .קראמ ןיא סאאכ א טכארבעג ןבאה ײז זיב ,ןריפאפ־טרעװ ןיא
 טוג ײז ףראדאב ןעמ .טציא ןבאה רימ םאװ ,םיזירק םעד ןיא עקידלוש יד
 םענעגײא רעײז ןסיװ ראנ ,טינ ןרעהעג ײז ואװ ןכירק טינ ןלאז ײז ,ןענרעלנא

 ,טירטסלאװ וצ טינ ,פאש םוצ ןרעהעג רעטעברא .ץאלפ
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 םעד טעמתחראפ ןבאה ריצנאניפ םעד ןופ רעטדעװ עכעלטע יד ןוא —
 רעד טקידנעראפ טאה — ,ןסאלשעג ךיז טאה גנוציז יד .קנאב רעד ןופ לרוג

 .גרעבנרינ רעגנױ
 ־ץנאניפ רעד ןופ רעײטשראפ רעקידרעװ רעד .יוזא ךיוא טלאה ךיא —
 .טכער טאה ,ןעמאנ ןײז ןסיװ וצ דובכ םעד טינ וליפא באה ךיא םאװ ,טלעװ
 רעד ןופ טארקנאב רעד •סולשאב רעשיטםילאער רעטגוזעג א ןעװעג זיא סע
 ״טפול יד ןקינײך טעװ סע :ןטוג םוצ ןזאלסיוא ךיז ,ןעמעלא ךאנ ,טעװ קנאב
 טאה — ,דיאס־טסיא רעד ןופ עיצאלוקעפס רעדליװ רעד וצ ףוס א ןכאמ טעװ
 למילב־עלעגענ ןםײװ א טימ ןאמ רערעטלע ןא ,טסעג יד ןופ רענײא טגאזעג

 .ןאלאקעדא םיא ןופ טליפעג ךיז טאה סע םאװ ,ץאל ןיא
 ןבאה טיג ןלאז סרעטםוש ןוא םרעדײנש סאװראפ ,ןײא טינ עז ךיא —
 .ןריצנאניפ ןוא ןריקנאב יװ טירטסלאװ ןיא ןרילוקעפם וצ טכער אזא טקנופ
 א ןיא ןאמסארג קיתיא ןפורעגנא ךיז טאה—זאה ,עקירעמא ןיא ךאד ןענעז רימ
 ןוא עוױטאיציניא רעײרפ ןופ דנאל םאד עקירעמא טינ זיא — .ןאט ןקיאור
 ןעמוקעגנא טינ זיא זדנוא ןופ רענײק ז ןעמעלא ראפ ןטײהנגעלעג עכײלג ןופ
 ןופ רענײא ןעװעג ךיוא רעטאפ ןײמ זיא טא .,׳רואלפ יעמ״ רעד ףיוא רעהא
 טרילוקעפס טינ ,תמא ,טאה רע .פאש ןופ סרעכאמ־ןזיוה רעדא ,םרעדײנש יד
 ןײמ ןופ .פאש ןיא טכוזדניװש ןגארקעג רע טאה ראפרעד ,טירטסלאװ ןיא
 ריא .טפעשעג־לעטאה רעזדנוא ןעמוקעגםיורא סע זיא טכוזדניװש סרעטאפ
 זױה־גנידראב םענײלק א טנפעעג טאה רעטומ ןײמ זיוזא יװ ,ןםיװ טליװ
 סאד .טפול רעשירפ ףיוא רעטאפ ןײמ ןטלאה ןענאק וצ ידכ ,אלעסיטנאמ ןיא
 .ימאימ ןיא ,םליקםטעק יד ןיא ןלעטאה ערעזדנוא ןופ בײהנא רעד ןעװעג זיא
 ־אב ןעמ טלאװ רעכיג .עקירעמא זיא סאד ,טײהנגעלעג עכײלג טסײה םאד
 יד ןופ טינ טירטםלאװ ןיא ןרילוקעפס וצ טכער םאד ןעמענקעװא טפראד
 סאװ ,ריצנאניפ ןםיורג םעד ןופ עקאט ראג ,סרעטסוש ןוא סרעדײנש עמירא
 וצ טינ טרעהעג רע לײװ ז סאװראפ ,ריא טסײװ .םיא ןופ טלײצרעד ריא
 ־עג ןעקנאדעג ערענאיצקאער ענײז טימ .עקירעמא וצ טינ טרעהעג ,זדנוא
 טיג ׳דנאלשטײד וצ — ,ןעמוקעג זיא רע ןענאװ ןופ ,ןיהא רעכיג רע טרעה

 .זדנוא וצ
 םעד םורא ןראװעג זיא םאװ ,טײקליטש יד טקרעמאב טינ טאה ןאמסארג
 טזאלעג טינ ךיז טאה רע ראנ ,טקרעמאב אי םע רע טאה רשפא ןוא .שיט
 ,טנאה ןיא ןטלאהעג טאה רע סאװ ,לפאג ןטימ ךיז קידגליפש .ןופרעד ןרעטש

 :טדערעג רעטײװ רע טאה
 סאװ ,ריצנאניפ ןוא פארטנאליפ ,טאדקאטסירא רעסיורג רעד ביוא —
 ־טםיא רעד ןופ םרעטסוש ןוא םרעדײנש עמירא יד ןענרעלנא טלאװעג טאה
 ענײמ ,ןרעכיזראפ ךײא ךיא ןאק ,ןעניז ןיא באה ךיא םאװ ,רעד זיא ,דיאם
 סטיעטס דעטײנוי״ רעד ןופ םעיצקא יד טפיוקראפ טאה ןײלא רע זא ,טנײרפ
 טרעװ ןלופ רעײז ראפ ,רעײגראפ ענײז ןופ טנשריעג טאה רע םאװ ,״קנאב
 :ןריצנאניפ עפורג רעד ןופ ערעדנא יד ןוטעג ךיוא ןבאה יוזא ןוא .גגוציז .
 רעד וצ הבוט־הצע ןײז טימ ןעמוקעג זיא רע רעדײא ,קראמ ןעײרפ ןפיוא
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 ןופ ןטלעג־טיזאפעד יד ןופ לײט רעשביה ראג א זא ,ןגאז ראפרעד ןאק ןעמ
 ענעסאלשעג יד טציא ןרעגאלאב עכלעװ ,סרעטסוש ןוא םרעדײנש עמירא יד
 .טײל ענײש יד ןופ םענעשעק יד וצ געװ א ןענופעג טאה ,קנאב רעד ןופ ןריט
 ןעגנאלק ענעדײשראפ םורא ןעײג סע . . . םעד ןגעװ טרעהעג באה ךיא

 ... םעד ןגעװ טײלטפעשעג יד ןשיװצ

* 

 ןענעז טםעג יד יװ םעד ךאנ טגאזעג טשינראג ןאמ ריא טאה אראלק
 .םעמזאפס ץיק ןגארקעג טינ טאה ,שירעטסיה ןראװעג טינ זיא יז .קעװא
 ןטארטעגפא טינ זיא קיזײא .עקאטא־ץראה א ןגארקעג יז טאה טכאנײב ראנ
 .טיוט ןוא ןבעל ןשיװצ טבעװשעג טאה יז םאװ ,טײצ עצנאג יד טעב ריא ןופ

11 

 ,ראטקאד־עילימאפ רעײז ןופ גנולדנאהאב רעד רעטנוא ,ךעלעמאפ זיא יז
 ךעלטפעשעג ,ךיז טכאד ,יוזא ,ןאמסארג קיזײא .תוחוכ יד וצ קירוצ ןעמוקעג

 וצ טײקמעראװ עקיצראה ןוא טײקכעלטרעצ ליפ ןזיװעג טאה ,טראה ןוא טלאק
 ־רעביא ,טעב ריא ןופ ןטארטעגפא טינ זיא רע .טײקנארק ריא ןיא בײװ ןײז
 טכארבעג ,ןטלעװ טרעקעג טאה רע .רקפה ףיוא ןטפעשעג יד קידנזאל
 :ריא ראפ רעטסעװש־ןקנארק ןטלאהעג ,ןטסילאיצעפם־םיריוטקאד עטמיראב
 ןיא ןראפ רעדיװ ןעמונעג טאה רע ןוא ,ןראװעג רעםעב ריא זיא סע ןעװ ןוא

 טאה ,םיפא ןיא ןציזנײא טנאקעג טיג ץלא רע טאה ,קראי־ױנ ןײק ןגראמירפ
 .הלוח םעד ףיוא ןגערפוצכאנ ךיז העש לטרעפ עלא ןעגנולקעגנא

 ןראװעג זיא יז .ןאראלק ןיא יוניש א טכארבעג ךיוא טאה טײקנארק יד
 עכעלטפאשלעזעג עקידרעירפ עלא עריא ןבעגעגפיוא טאה ,טליטשראפ יװ יוזא
 זײרק םענײלק א טימ ראנ ךיז טקנערשאב ןוא ןעגנודגיבראפ ןוא ןםערעטניא
 טאה ,רוטארעטיל ןיא םערעטניא םעײנ א ןענופעג טאה יז .ךיז םורא ןשטנעמ

 .ליפ טנעײלעג
 טאהעג ביל טאה יז .ךעלקילג יז ןכאמ וצ ןוטעג גנידצלא טאה ןאמסארג
 ,טסיראלפ א טימ טדערעגפא רע טאה ,ןרילאק עקימאלפ ןופ ןעמולב־עינאגעב
 ןסגאױנ ײלרעלא ןופ ןעמולב־עינאגעב ץנארק א בײװ ןײז ןלעטשוצ לאז ןעמ זא
 ןלאפעגנײא םיא זיא לאמנײא .ןגראמירפ ןכעלטיא — ,ןימראק ׳לאראק — ׳טיור
 ״יד טכאמעג םיא ךיז טאה סע .ןטראג־ןזיור א טימ זירפרוס א ריא ןכאמ וצ
 :טאה רע .זיוה רעײז ןבעל ץאלפ ןקידײל םעד ןפיוקפא ןענאק וצ טײהנגעלעג
 •ןעגנודעג טאה ,ןםיװ םבײװ ןײז ןא ,ליטש רעד ןיא ןינק םעד טריפעגכרודא
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 ׳ןזיור םינימ ליפ ןופ ןטראג א ןצנאלפ וצ רערינטרעגךעמולב א טײהרעליטש
 ןריוױטלוק טעװ רע ביוא ׳םנגעמראפ א טגאזעגוצ םיא ןוא ׳םינימ עשילרעטסיוא
 םבײװ ןײז ףיוא ןפורנא ןענאק יז לאז רע םאװ ׳רילאק םעײנ א ןופ זיור א
 םאװ ׳טײקידלוש ןופ ליפעג א תמחמ טינ ןוטעג ץלא םאד טאה רע ןוא .ןעמאנ

 ♦בײװ ןײז ןיא טבילראפ ןעװעג זיא רע .ריא ןגעקנא ןבאה טנאקעג טאה רע
 ןשיטסאלע ןטאקילעד ׳םענײלק ריא טימי׳יז .שיזיפ טאהעג ביל יז טאה רע
 ־שלגיופ ריא טימ ׳זדלאה־רעטםאבעלא ןסײװ ׳ןלעדײא ריא טימ ׳יז ;רעפרעק
 .רעגנוה ןלעוםקעס ןײז טקיטעזעג ׳טליטשעג טאה ׳םיטש רעקידרעשטיװצ
 ענעקארשרעד עקידעבעל ׳עסיורג עריא טימ ׳טײקכאװש ריא טימ ׳יז אקװד
 טימ םיא וצ טקוקעגפיורא יז טאה ׳ריא דצ טדערעג טאה רע ןעװ םאװ ׳ןגיוא
 ראפ ןקארשעג ךיז טלאװ יז יװ יוזא ״דמיא טימ לםיבא ןוא גנורעדנואװראפ
 ־עג טאה םאװ ׳תונמהר ןקידנרירצראה ןימ א טימ טליפעגנא םיא טאה ,םיא

 .עולעטשנדירפוצ יא ׳ץײר יא ךיז ןיא ןגארט
 עביל סנאמםארג ףיוא ןעװעג קיטביזרעפײא לסיבא זיא גרעבנזאר עזאר
 ׳טבוזרעפײא עםיז א ןעװעג רעבא זיא סע .בײװ ןײז וצ טײקנבעגרעביא ןײז ןוא
 ־אב־ףיט יד טקידירפאב ךיוא םאמ רעסיװעג א ןיא טאה סאװ ׳טבוזרעפײא ןא
 םאװ ׳סאבעלאב ריא ראפ עביל עטקירדעגרעטנוא ןא שרוש ןופ ׳ענעטלאה
 ראפ טפאשײרםעג ןײז טסואװעג טאה יז .ץראה ריא ןיא טעילטעג טאה
 ׳ןבעל ןײז ןופ ןעיורפ ערעדנא עלא ןשאלעגםיוא טאה םאװ ׳ליפעג א ׳ןאראלק
 עריא ראפ גנוליפרעד ןענופעג םעד ןיא דארג טאה לדײמ ענעסעזראפ סאד ןוא

 סע זא ׳ןענאמרעד םיא טגעלפ יז .ןטקניטםניא עלעוםקעס עטמיוצעג ענעגײא
 רעד ײב ןסעגראפ לאמא ךיז טאה רע ןעװ ׳ןאראלק ןעגנילקוצנא טײצ זיא
 ןעמולב יד טלעטשאב טאה ׳ןאראלק וצ טקישעגמײהא ירפ םיא טאה יז .טעברא
 ץיז ןפאלשנײא טזאלעג טינ ׳טקעװעג טלאװ יז יװ ןעװעג זיא םע .ריא ראפ
 םאד טאה ןאמסארג .ריא ןופ רערעכעלקילג ןוא רערעסעב רעד ראפ עביל
 טאה רע סאװ ׳לדײמ רערעטלע רעד ןענוגראפ טאה רע ןוא ׳שוחב טליפעג

 .ןגינעגראפ עמײהעג סאד ׳טנגוי ריא טפעשעגסיוא
 ןיא ךאנ רע טאה ׳טעברא רעד ןופ ןעמוקעגמײהא זיא רע ןעװ ׳לאמנײא

 ףיוא ןפורעג יז ׳ךיז טכאד ׳טאה רע ״ז וטסיב ואװ ׳אראלק״ ? ןפורעג ראדיראק
 ,ךיוה־וצ ןעװעג ךאד םע זיא ׳ןעװעג טינ זיא לוק ןײז ליטש יװ ראנ ׳לוק ליטש א
 ןבעגעג רעטיצ א ׳לגיופ א יװ טרעטאלפעגפיוא טאה יז ןוא ׳ריא ראפ קישער־וצ
 ♦ןגיוא יד ןיא קערש טימ םיא וצ טקוקעגפיורא ןוא רעפרעק םעניד ריא טימ
 רע םאװ ךאנ ׳ןגאז טלאװעג ריא טאה רע םאװ ,ןםעגראפ טאהעג ןיוש טאה רע
 ־ןײװעג א ןיא טמירקראפ ,םינפ קידלוש א טימ טאה רע ןוא ,ןפורעג יז טאה

 :טלמאטשעגםיורא ,עםאמירג
 ? אראלק ,ןקארשעגרעביא ךיד באה ךיא —

 ענעקארשרעד עריא ןופ לכײמש א טימ טגאזעג יז טאה — ,רערעײט ,א —
 .ףיורעד טכירעג טינ ךימ באה ךיא .גנילצולפ יוזא ןעמוקעג זיא םע — ,ןגיוא

 .םיא וצ טלבײמשעג ץלא יז טאה — ,רימ ןבעל ךיד ץעז ,רעהא םוק
 עלא טגאנעגסיוא ןוא ןעמונעג טנעה עסיורג ענײז ףיוא יז טלאװ רע
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 ןײז ןיוש זןן ,ריא וצ טנעאנ־וצ ןצעז ךיז טאהעג ארומ טאה רע •ךעלדנײב עריא
 טאה רע .טקורעגפא לםיבא ךיז טצעזעג ןוא ,רעװש ןלאפ טינ ריא לאז ךיוה
 ןיא ,םעניד ריא ףיוא ןגײלפיורא יז טלאװעג ,ריא וצ טנאה יד טקערטשעגסיוא
 רעד ןיא ךיז טאה רע םאװ ,טוג ךאג .לםקא ןטליהעג ךוט ןצראװש םענעדײז
 ,רעב א ןופ סעפאל יד יװ ,יז ןענאק טנעה ענײז זא ,טפאכעג טונימ רעטצעל
 יז טאה רע רעדײא לסקא ריא ןופ טנאה יד ןעמונעגקעװא רע טאה ,ןקירדעצ
 לפיװ ,טײקטאקילעד סיורג טימ ,לדײא רעײז ,לדײא ,קיטכיזראפ' .,טרירעגגא
 חירנא טלאװעג טציא רע טאה ,ךיז ןופ ןעגנערבםיורא טנאקעג ראנ טאה רע
 טאה רע ראנ ,עינאלד עטײרב ןײז ןיא יז ןעמעגנײרא ןוא עריא טנאה ןײז טימ
 ,ןוט ײװ ריא סע טעװ רעמאט ,טאהעג ארומ טאה רע .טיורטעג טינ ךיז
 ,ןליפעג ענײז טנעײלעג טלאװ יז יװ ,יז ראנ ,רירנא ןײז טימ ןוט ײװ ןרעגמוא

 •ןײרא ענײז ןיא יז טגײל ןוא םיא וצ לטנעה ןײלק ריא סיוא־טקערטש
 ? רעװש ,םיפא ןיא ןעגנאגעג טנײה ריד זיא יװ —

 ז ןעגנאגעג טנײה ריד זיא יװ ,רעסעב רימ גאז וד .ךעלטגײװעג יװ —
 ןיא לםיבא — .ןײרא ןגיוא יד ןיא םיא יז טכאל — ,ךעלטנײװעג יװ —
 םעפע באה ךיא ,קיזײא .קיזומ טרעהעג ,טנעײלעג לסיבא ,ןעגנאגעג ןטראג

 •ענימ רעטםנרע ןא טימ גגילצולפ יז טגאז — ,ריד ײב ןטעב טלאװעג
 .ןקארשרעד רע טגערפ — ? זיא םאװ —

 ,ךיד טעב ךיא .גאטימ וצ לדײמ ןײז טנײה טגנערב ראזאל .טשינראג ׳—
 .ריא וצ טוג ײז

 ז היח עדליװ א ,ךיא ןיב םאװ ? ריא וצ טוג ןײז טינ ךיא לאז סאװראפ —
 . . . טלעװ רעד ןיא שטנעמ רעטםלדײא רעד טםיב וד ,רערעײט ,א —

 .עיגילער רעזדנוא ןופ טינ זיא יז
 ? טינ רעדא עיגילער רעזדנוא ןופ אי זיא יז יצ ,ןא רימ םע טײג םאװ —

 גנירינעשזדניא םנעװע״ רעד ןופ סנעװע רעד .םגעװע ןירעטעק זיא יז —
 ײז .איבמולאק ןופ ריא טימ ךיז ןעק ראזאל .רעטאפ ריא זיא ״ןאשיעראפראק

 .טנײרפ עטוג ןענעז
 ? רימ וצ םע טאה תוכײש א ראפ סאװ •—

 .הלכ־ןתח ןענעז ײז —
 קיאור ןײז וצ חוכ א ןא ךיז טוט רע .םאלב טרעװ ןאמסארג — ? סאװ —

 :םיורא טלמאטש ןוא
 .טגאזעג טשינראג רימ טאה ראזאל —

 ןופ טינ זיא יז לײװ ,םעד ןגעװ ריד טימ ןדײר וצ ארומ טאה רע —
 עטנארעלאיט ךאד ןענעז רימ ...ךיא ביולג ,רעקײװק א .ןביולג רעזדנוא
 אזא בילוצ ןוא ,ביל ךיז ןבאה רעדניק יד .עקיטלעװטנײה ,קיזײא ,ןשטנעמ
 םע ביוא .קילג רעײז ןיא רעדניק יד ןרעטש טינ ךאד דימ ןלעװ ןביולגרעבא
 ראפ טאג רעבלעזרעד ,ןעמעלא זדנוא ןופ טאג רעד ךאד רע זיא ,טאג א אד זיא

 ? יוזא טינ ,ךײלגוצ טסירק ןוא דײ
 ןענעז ןשטנעמ יד רעבא ,ןעמעלא זדנוא ראפ רעבלעזרעד זיא טאג ,אי —•

 .ןפיל יד ןשיװצ סיורא רע טפיז — ,ןדײשראפ
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 טװאורפ ןוא יז טגאז — ,רעטסטבילעג ןײמ ,טסליפ וד יװ םײװ ךיא ,אי —
 ןענעז םע תוחוכ ראנ לפיװ ,רעגניפ עניד ענײלק עריא טימ טנאה ןײז ןקירד
 רימ ... הזזפשמ ןײד ןוא וד ... טםליפ וד יװ סײװ ךיא — ,ײז ןיא ןאראפ

 א זיא ראזאל .ןכאמ רעגרע ראנ ןענאק רימ .ןפלעה טינראג רעבא ךיז ןענאק
 ,ןבאה הנותח ןלעװ ײז .ןירעטעק ךיוא זיא יוזא ןוא ,שטנעמ רענעםקאװרעד
 ,זדנוא ןופ רעדניק יד ןדמערפראפ ראנ ןלעװ רימ .טיג רעדא םע ןליװךימ יצ

 .טינ ךאד וטסליװ םאד ןוא
 .שינאכעמ ךאנ רע טגאז — ,טינ ךיא ליװ סאד ,ןײנ —

 ןופ עגארפ רעד ןיא ןסאלשאב םעפע ןבאה ײז זא ,ביולג ךיא ןוא —
 רעזדנוא ןופ רעניבאר ןטימ טדערעג טאה רע זא ,רימ טגאז ראזאל .עיגילער
 טינ ראנ טאה רע ביוא זא ,טגאזעג םיא טאה ןאמרעבליז רעניבאר .לפמעט
 ליװ ראזאל .לפמעט ןיא דילגטימ א ןבײלבראפ רע ןאק ,עיגילער ןײז ןטיבעג
 ךיא .טינ ךיא םײװ ,ןוט טעװ יז סאוז .לפמעט ןופ ןבײלבגםיוא טינ ןפוא־ןיאב

 עיגילער ןא ןײז ןלאז רעדניק יד זא ,ךיז ןשיװצ טדערעגפא ןבאה ײז זא ,ראנ םײװ
 ײז עיגילער א ראפ סאװ ,ןבײלקםיוא ןײלא ןענאק ןוא ןםקאװסיוא ןלעװ ײז זיב
 ןענאק ןשטנעמ עגנױ עקיטנײה ? טרישזנארא ןײפ טיג סאד זיא .ךיז ראפ ןליװ
 ? קיזײא ,קיטכיר .עילימאפ רעד ןיא ןטײקירעװש ןדײמראפ וצ ןבעג הצע ןא ךיז

 .אראלק ,אי —
 .טנאה ןײז ןקירד רעקראטש טװאורפ יז — ? קיזײא ,ןדירפוצ וטםיב ,ונ —
 .ןדירפוצ זיא ןאמרעבליז רעניבאר יבא ? ןדירפוצ ןײז וצ ךיא באה סאװ —
 םענעגײא ןיד טאהעג טיג טאה ,ןכײלג םנײז בור׳ס יװ ,ןאמסארג קיתיא
 רעבא ,רעטאפ ןײז ןופ טנשריעג טאה רע סאװ ,טאג םעד טאהעג טאה רע .טאג
 ןײק טינ טאה רע .טאהעג אשמו־עגמ סאװ־פאנק רע טאה טאג םרעטאפ ןײז טימ
 טביולגעג רע טאה םיװעג ,םיװעג .ןליװ םעד טיג ךיוא ןוא םעד ראפ טאהעג טײצ
 .םיא ראפ טאהעג ארומ טאה רע לײװ ,םיא ןיא טביולגעג טאה רע ׳םיא ןיא
 וצ סײפמ םיא ,ןענערעצרעד וצ טינ םיא גגידצלא ןוטעג רע טאה םעד בילוצ
 טימ אשמו־ןתמ ןײז ןיא שיטײל ,ךעלטנרא ןײז וצ טימעג ךיז טאה רע .ןײז

 ךיז ןבאה ײז יװ ןשטנעמ וצ ןעמונאב ךיז רע טאה טפעשעג ןיא .ןשטנעמ
 זומ ,ףמאק־טםעמראפ א ,ךיז טײטשראפ /׳טיאפ״ א זיא סע .םיא וצ ןעמונאב

 טלעװ־טפעשעג יד זיא ,ריד ןגעק ץעזעג םאד זיא ,טינ רעמאט .ךעלרע ןײז ןעמ
 ־ופער עטכעלש א טסגירק .ןעניװעג וצ ןסנאש עפאנק טםאה וד ןוא ,ריד ןגעק
 ,ןקילגאב טםלאז וד זא ,זיא רקיע רעד .רענעריולראפ א טסיב וד ןוא — עיצאט

 ערעדנא ןבאה יוזא .לחומ ךם א ריד ןעמ זיא חילצמ וטסיב •ןײז חילצמ
 רע סאװ .ערעדנא טימ טלדנאהעג רע טאה יוזא ןוא ,םיא טימ טלדנאהעג
 םאד ,בוטש־רעדניק ןײז ןעװעג זיא םאג יד .ןבעגעג רע טאה סאד ,ןעמונעג טאה
 מאג טימ .ןבעל ןופ ץעזעג םאד ןעװעג זיא יוזא .ןירעיצרעד ןײז — ןבעל

 •ןוט וצ טינראג סאד טאה
 ןעװעג טינ זיא רע •ערעדנא ןגעקנא טאהעג אי רע טאה הלעמ ןײא ראג
 ײב םחוימ ןײק טינ זיא רע זא ,טםואװעג טאה רע .טארבינאפ ןײק טאג טימ
 זיא רע ןוא ,טאג ראפ ןוטעג טאה רע יװ ןוטעג רעמ םיא ראפ טאה טאג .טאג

98 



 זיא סע וליפא ןעװ ׳טפעשעג ןיא ןלאפ עסיװעג ןיא ןעלדנאה ןײז .בוח־לעב םטאג
 םע .טאג ראפ טיארלא ןעװעג טינ רעבא סע זיא ,ץעזעג ןראפ טיארלא ןעװעג
 ןרעדאפ טעװ רע ןוא ,ןצכעוט ערעזדנוא עלא ןופ טסיױו םאװ ,רענײא אד זיא
 וליפא רעדא ןבעל רעזדגוא ךאנ םישעמ ערעזדנוא ראפ ןובשחו־ןיד זדנוא ןופ
 ךיז ןאק רע ןוא ,טנראװעג טפא יוזא םיא טאה רעטאפ ןײז יװ ,ןבעל םײב ןיוש
 ,טפשמ םעד ראפ ןײטש לאמא ןפראדאב טעװ רע .מיא ראפ ןקיטראפטכער טינ
 ־עגפיורא טאה טאג ראפ המיא יד .ןקארשעג ךיז רע טאה טפשמ םעד ראפ ןוא
 עגײז ןופ ליפ טעװערעקעג ןוא ןטלאהעג םיא ןוא טנאה א םיא ףיוא טגײל
 וליפא ןעװ ,ןגעװ דשױ ןופ ,ןכאז עםיװעג ןוט ןופ ןטלאהעגקירוצ םיא ,םישעמ
 ,תונורסח עסיװעג ןריגעראק וצ םיא טגעװאב ,טרעװראפ טינ םע טאה ץעזעג סאד
 ןא ןבעגעג םיא ןוא ,ערעדנא ןגעק ןעגנאגאב זיא רע סאװ ,תולװע ןקיטיגראפ

 .ןשטנעמ ןוא טאג יבגל תועינצ א ןוא תוױנע
 ־דעט״וא טינ םיא ןעמ ןאק ,טאג א אד זיא םע ביוא זא ,טסואװעג טאה רע
 ןײז טימ ,לוש א ןופ טנעדיזערפ ןדעװ טימ ,תובדנ טימ ,ןטײקינײלק טימ ןפיוק
 ,ךײלג ןײג ןעמ ףראד טאג טימ .ןאשיעגערגנאק א ןיא דילגטימ רעוױטקא ןא
 ךיז רע טאה םעט םעד בילוצ .ןגאז ךיז רע טגעלפ ,״םיא טימ לאב ןליפש״
 ־יזערפ ןײז טלאװעג טינ לאמנײק טאה רע .מידובכ וצ טפוטשעג טינ לאמנײק

 ןוז ןײז ךאנרעד ,בײװ ןײז טשרעוצ וליפא ןעװ ,לפמעט רעדא לוש א ןופ טנעד
 ראפ טוג זיא סע״ זא ,ןדײרנײא טלאװעג םיא ןוא וצרעד ןםיוטשעג םיא ןבאה
 ןראפ ,ןלאטיפש ראפ תובדג טנאה רעטײרב א טימ ןבעגעג טאה רע .״סענזיב יד
 רעײז ףיוא ןוטעג רעבא םע טאה רע ,סעיצוטיטסניא־הקדצ ראפ ,ץײרק ןטיור
 ןיא טינ לאמנײק ,עמריפ רעד ןופ ןעמאנ םעד ןיא — ,רעגײטש םעגעדײשאב א
 ־טפאשלעזעג א זא ,ןפאדטעג טאה םע .עמאלקער ןא ןוא ,ןעמאנ םענעגײא ןײז
 ךיז טאה ,ןעיוב םוצ דנאל ןפיוק טלאװעג טאה עכלעװ ,עיצוטיטסניא עכעל
 ןיא ריא ןפלעה וצ ,ןאמטיעטסע־לעיר ןטנענימארפ א וצ יװ ,םיא וצ טדנעװעג
 ־טלעג עםיורג טימ לאמטפא ,ןוטעג ןרעג סע טאה רע .עיצקאזנארט רעד
 ןוא ליטש יוזא ןוטעג רעבא םאד טאה רע ,עמריפ רענעגײא ןײז ראפ ןטסולדאפ
 רע ןוא ,ןופרעד טדערעג טינ ןוא טסואװעג טינ טאה רענײק זא ,ןטלאהאבסיוא
 רע יװ ןוא .הבוט רעד ראפ גנונעקרענא רעדא קנאד ףיוא ןעװעג רתװמ טאה
 .םידיחי טימ טלדנאהעג ךיוא רע טאה יוזא ,םינינע־ללכ ןיא טלדנאהעג טאה
 ןופ ןכירקםיורא ןדמערפ א וליפא רעדא טנײרפ א ןפלאהעג לאמטפא טאה רע
 טקערטשעגםיוא רע טאה םאד זא ,ןםיװ ןבײהעגנא טינ טאה רענײק ןוא ,םעלק א

 .םענעלאפעג מוצ םערא ןײז
 ,תוחוכ ענײז טנעקעג טאה רע סאװ ,ןעװעג ךיוא זיא הלעמ עסיורג ןײז
 ־רעבירא טינ לאמנײק ןוא ןטערטוצרעביא טינ ץענערג א טלעטשעג ךיז טאה
 ןוא טמיוצעג .ןבעל ןטאווירפ ןייז ןיא טינ ,טפעשעג ןיא טינ סאמ יד טפאכעג
 יוזא ךיוא רע טאה ,ןשטנעמ ןוא טאג וצ שינעטלעהראפ ןײז ןיא טצענערגאב

 .החפשמ ןײז ןופ םינינע יד ןיא טלדנאהעג
 רע םאװ ׳העידי יד — פאק ןרעביא פאלק א ןבעגעג םיא םע טאה םיװעג
 לדײמ א טימ ןבאה וצ הנותח ךיז טבײלק ןוז ןײז זא ,בײװ ןײז ןופ ןגארקעג טאה
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 טאה רע רעכלעװ טימ ׳ךלימ סרעטומ ןײז זיא סיװעג .ןביולג ןדמערפ א ןופ
 םאד .ןרעדא ענײז ןיא ןראװעג טרעוױלגעג ׳ןביולג םענעגײא ןײז ןגיוזעגנײא
 עגײז ראפ ךיז טאה םע .םיא ןיא טקעװעגפיוא ךיז טאה תובא עגײז ןופ טולב
 ךיז טאה רע סאװ ״ןטאט םענעבראטשעג ןײז ןופ טלאטשעג יד טקעלפטנא ןגיוא
 ריא ראפ ךיז טאה רע סאװ ״רעטומ רעקידעבעל ןײז ןופ ןוא ׳םיא ראפ ןקארשעג
 ץיז זיא עמאמ־עטאט ראפ המיא רעד ןופ רעמ ךאנ רעבא .ןקארשעג רעמ ךאנ
 לאמ טנזיוט ׳ןײנ .ץילא ךיז ראפ המיא רעד ןופ ןראװעג טרעטיצראפ ץראה
 טינ לאמנײק טאה רע ,םנביולג ערעדנא ןגעק טאהעג טשינראג טאה רע ׳ןײנ
 רע .ןדײ ןופ שרעדנא וליפא רעדא רעגרע ׳רעסעב ראפ ןדײ־טינ טבארטאב
 ,ראי ןיא לאמ ןײא ראנ רעדא ,גאט ןכעלטיא טנװאד רע יצ ,דײ א זיא ןײלא
 ןראװעג טלעטשעג רע טלאװ ןוא ,טינ רעדא ,תורשכ פא־טיה רע יצ ,רופכ־םױ
 ־םײונע לכ ןוטנא טזאלעג ךיז רע טלאװ ״דנומא ןײז ןטײב וצ ןױםנ םעד ראפ
 .דײ א ןבילבראפ ןוא — גאט א לאמ טנזיוט ןענעגרה טזאלעג ךיז טלאװ ,םישק
 ײב ןעװעג זיא עקירעביא סאדלא .טײקשידײ ןײז טקידנעעג ךיז טאה םעד טימ

 .ןיוש ןוא ,רענאק׳ירעמא ןא זיא רע ,טםירק יצ דײ .ץילק ץנאג םיא
 רונש רעכעלגעמ רעד ,לדײמ םעד ןגעק טאהעג טשינראג טאה רע ״ןײנ
 ,ןעזעג טינ לאמנײק יז טאה רע .ךעלקינײא ענײז ןופ רעטומ דעד ןוא רענײז
 ןבילקעגסיוא יז טאה ראזאל ביוא ראנ ,ריא ןופ טרעהעג טינ לאמנײק טאה רע
 ליואװ א זיא יז זא ,רעכיז רע זיא ,ףיורעד ןבעגעג המכסה ריא טאה אראלק ןוא
 ־עגפיוא טולב ןײז טאה ךאד .דניק ןגײא ןײז ןופ רעגרע טינ ,לדײמ רעײט ןוא
 ,טליפרעד טאה רע .ךודיש םעד ראפ ןלאפאב םיא זיא המיא ןא .םיא ןיא טכאק
 טינ זיא םאװ ,טרעװ םיורג ןופ סעפע זא ,סעפע ךיז טקידנע ךודיש םעד טימ זא
 ןײלא רע טמוק םעד טימ ןוא .ףוס א וצ טמוק ,ןטינשעגפא טרעװ ,ןצאשפא םוצ
 סעפע ןא ךיז טבײה ןוז ןײז טימ ןוא ,טשיװראפ ,ןריולראפ טרעװ רע .ףום א וצ

 .וצרעד ןבאה טינ חוכײש ןײק ראג טעװ ,ןאמסארג קיזײא ,רע םאװ ,םײנ ראג
 סאװ ,לכש ןשיטקארפ ןײז טימ .ץענערג ןײז טסואװעג רע טאה ךאד תא
 ןינע םעד ןטסעמ ןוא ןגעװ וצ ,עמעליד א ראפ טלעטשעג ןעװ ,טניואװעג זיא
 אד ןאק רע זא ,ןעזעגנײא ןיע־ףרהכ רע טאה ,טעטילאער ןופ טכיל םעד ןיא
 .ךודיש םעד ןרעטש וצ ןעלטימ םוש ןא ,ןפלאהאבמוא זיא רע :ןוט טשינראג
 םבײװ ןײז ־ןאק ןיא ןעײטש ןםערעטניא עלאטנעמאדנופ עקיטכיװ ליפוצ
 גנודמערפפא יד ,עילימאפ ןײז ןיא עיגאמראה רעד ןופ גנורעטשעצ יד ,טגוזעג
 רע ןוא .סענזיב יד ןיא םײרנײא ןא ךיוא רשפא ,ןוז ןקיצנײא־ןוא־ןײא ןײז ןופ
 הרירב ןײק באה ךיא״ :עיצאוטים אזא ןיא קידנעטש יװ ,טגאזעג ךיז טאה

 .ןבילבעג םע זיא םעד ײב ןוא .״טינ
 •דוםב ןרעװ ןטלאהעג גנאל טנאקעג טיג טאה ךאז יד זא ,ךיז טײטשראפ סע
 ־טנענימארפ ןוא ןעזגא גונעג ןופ םעילימאפ ײװצ ןעװעג ןתחתמ ךיז ןבאה םע
 ןענאק לאז שינעעשעג סאד זא ,דצ םהלכ ןופ עילימאפ יד רעדנוזאב ,טײק
 טקורדעג ןעװעג זיא הלכ־ןתח ןופ עיפארגאטאפ יד .טײקכעלטגפע יד ןדײמסיוא
 םימ ןופ הנותח יד :,דגותח דעד ןופ גנובײרשאב א טימ טײלגאב ,״זמיאט״ ןיא
 רעד ןופ ,ןאמסארג ראזאל ןוא ,עקטנאטױבעד־יטעײםאם ,סנעװע ןירעטעק
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 חלג א ןופ ןלעם ןטימ טנכײצעגסיוא ךיז טאה ,״ןאמסארג ןוא ןאמסארג״ עמריפ
 ,ןאמםארג אראלק םעםימ ,רעטומ םנתח םעד ןופ שטנואװ מעד טיול .בר א רעדא
 זיא — ״ןםיװ טזאלעג ןעגנוטײצ יד ןבאה — ,טנוזעג ןטאקילעד ןופ זיא עכלעװ
 רענײלק א ןופ גנוטעבראפ רעד טימ ,״עטאוױרפ״ א ,עליטש א ןעװעג הנותה יד

 .טםעג לאצ
 ןרעטלע ןײז ןופ טרעהעג ןאמםארג קיזײא טאה םורא געט ראפ א ןיא
 זא ׳ןאפעלעט ןפיוא ןםיװ טזאלעג םיא טאה לאירבג רעמורפ רעד .רעדורב
 ןעמוק דימו־ףכית לאז ,קיזײא ,רע זא ,טגגאלראפ ןוא קגארק זיא רעטומ יד

 .ריא טימ ןעז ךיז
 ךיז ןאמםארג קימיא טאה ,לעשאר־ױנ ןיא טצעזאב ךיז טאה רע טניז
 רעטומ רעד ןופ ןםירעגפא ןצנאגניא ךאד ,החפשמ ןײז ןופ ךעלטײװ ןטלאהעג
 םנײא טרעהעג ןבאה ײז .ןעװעג טינ רע זיא רעטםעװש ןוא רעדידב יד טימ
 סהיעמש ׳ר״ ,רעטומ יד .טײצ־וצ־טײצ ןופ ןםארטעג ךיז ןוא ןרעדנא ןופ
 עריא ןיא טסעג ערעטלע עמורפ יד ײב ןסײהעג ץלא ךאנ טאה יז יװ ,״הנמלא
 .טלאװ יז ואװ ,לעשאר־ױנ ןײק ןעמוקעגסיורא טינ לאמנײק זיא ,ןלעטאה ערשכ
 ךיוא טאה יוזא ןוא .ןײז םעוט סעפע טנאקעג טינ ,תורשכ ןופ םימעט בילוצ
 קיזײא רעבא .קיזײא רעדורב ןײז וצ טסאגוצ ןעמוק וצ ןטימעגםיוא לאירבג
 טזיוהעג טאה יז ואװ ,סטיאה ןאטגנישאװ ןיא רעטומ רעד וצ ןעמוק אי טגעלפ
 ךיז טאה רע ןעװ ,סטכאנוצ־קיטײרפ א ןיא לאמא ,הריד רעטאוױרפ ריא ןיא
 טאה רע ןעװ ,טנװא רעדנא ןא ןיא ,םילכאמ עשידײ עשימײה ךאנ טקנעבראפ
 דבכמ םיא טאה רעטומ יד .״ןטכילפ עכעלטפאשלעזעג״ ןופ טכאמעגײרפ ךיז
 רע תעשב ,םיא ףיוא טקוקעג טאה ,ךיױ ןוא ןשקאל ,שיפ עטליפעג טימ ןעװעג
 רעד ןיא .דניק ןײמ ,םע ,סע״ ?טדערעג ןוא ןקילב־תונמחר טימ ,ןםעגעג טאה
 רעילופאק א ןפראװעגוצ םיא יז טאה לאמא .״טינ ,ךעבענ ,םאד ךאד וטסאה םײה
 ,ןעד ןםײװ ײז ? םעט א םעפע ןעד ןבאה םילכאמ עשיאיוג יד״ :שינערעהוצנא

 ,דניק ןײמ ,םע ,סע .ײז ןסע קעלש ןוא םירעװ עלא ? ןסע ײז סאװ ,םײוג יד
 זיא ןוז רעד טדמערפעגפא יװ זא ,ךיז טײטשראפ םע .״ןעמוקאב ליואװ ריד לאז
 םע״ :״פאק ריא ףיוא ןיורק יד״ ןעװעג ךאד רע זיא ,ריא ןופ ןראװעג מינ
 ,טגאזעג םנײטשימ ,־טסאה סאװ ןוא .דניק ןײמ ,טלעװ א ריד טימ ךאד טגנילק

 ענײז טימ ךיוא ענעגײא סאד ןוא .ןרעיודאב םיא יז טגעלפ — ״? ןבעל ןײד ןופ
 ןיא ןעמאנ ןײז ,רעדורב רעייז טימ טלעטשעגםיורא ךיז ןבאה ײז :רעדירב
 וצ ףיוא ןעמוקעג ץינוצ טוג ײז זיא ״ןאמםארג ןוא ןאמםארג״ עמריפ רעד
 ־עג ןיא ןעװעג הצע־לאוש םיא טימ ךיז ןבאה ײז ,ךיז ראפ טידערק ןגירק
 ןרעםערגראפ וצ ןעמוקעג זיא םע ןעװ ,ףליה ןײז טכוזעג ןוא ןכאז־טפעש
 ־םארג הנמלא״ רעד ןופי ןלעטאה ערשכ יד ,ןטפעשעג יד ןרעטײרבםיוא ןוא
 סיורג עקאט ,ףליה סקיזײא טימ ,ןענעז ןטפעשעג יד ןוא .״ןיז ןוא ןאמ
 א ןראװעג ןוא ,שטיב ימאימ ןיא ײם ,םליקםטעק יד ןיא ײם ןסקאװעגםיוא
 .דארג ןכעלגעמראפ ןוא ןלעטימ ןופ ןדײ עשיםקאדאטרא ןשיװצ רבדי־םש

 טפור לאירבג רעדורב ןײז סאװ בילוצ טסואװעג טאה ןאמסארג קיזײא
 .עיצראפ רעקיטכיד א ףיוא טכירעג ךיז טאה רע .רעטומ רעד וצ םײהא םיא.
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 ־יא םע זומ ךיא ׳טינ הרידב קיק באה ךיא״ :טגאזעג ךיז רע טאה רעדיװ
 .״ןעמוקרעב

 ןגעװ טגאזעגנא םיא טאה רעדורב ןײז ןעװ ׳טנײמעג הליחתכל טאה רע
 םײהא םיא דײרםיוא ןא יװי רעמ טינ זיא םאד זא ,ןײז־קנארק םעמאמ רעד
 עלא .קנארק ןעװעג לאמא זיא רעטומ ץיז ןעװ ׳טינ טקגעדעג רע .ןגירק וצ
 ־עג ןבאה ײז ןעװ ׳םנאמסארג יד ײב ןײז וצ קנארק טכער א טאהעג ןבאה
 ־עלא ןעװעג זיא עמאמ יד .ןעמאמ רעד ץוחא ׳דײס־טסיא רעד ףיוא טגיואװ
 ־נעטש זיא יז .ןרעװ טנוזעג ןעמעלא ןפלאהעג טאה ׳רעטסעװש־ןקנארק סנעמ
 ׳טעב ןיא ןפארטעג תמאב יז קיזײא טאה לאמסאד .םיפ יד ףיוא ןעװעג קיד
 ןבאה לכיט םעד רעטנוא ןופ .לביט ןםײוד א טימ ןעמונעגמורא ןרעטש רעד
 ׳טינ טקנעדעג רע .ראה םעמםאפ ענעטינשעג־ץרדק עיורג טראשעגםיורא ךיז
 ןגארטעג טאה רעטוימ יד .ראה סעמאמ רעד ןעזעג זיא־םע־ןעװ טאה רע זא
 ןוא ׳טעב ןיא ײס ׳סיפ יד ףיוא ןעװעג זיא יז ײס ׳ןבעל ץנאג ריא לטייש א
 ־אנ יוזא לטײש םעניורב־לקנוט ריא ןיא יז ןעז וצ ןעװעג טניואװעג זיא רע
 םוצ רע טאה לאמסאד .ראה ענעגײא עריא ןעװעג טלאװ םע יװ ךעלריט
 ריא טלאװ םע יװ ׳ראה ענעגײא עריא ןיא רעטומ יד ןעזרעד לאמ ןטשרע
 ריא זיא םע .אטינ ףליה ןײק ןיוש זיא ריא ראפ לײװ ׳טכאמעגסיוא טינ ןיוש
 םונהיג ןיא ןטארב ךיז טעװ יז יצ ׳ריא טימ ןעשעג טעװ םע םאװ ׳סנײא ץלא
 טלײצרעד רעמ םיא ןבאה םעלדוק עיורג עצרוק םרעטומ רעד .טינ רעדא
 ׳ןגיוא ענעקגוזעגנײא־ףיט עריא ׳םינפ טרעטלעראפ ריא יװ בצמ ריא ןגעװ
 לאמאטימ ךיז טאה סאװ ׳טײקױלב םאד ןוא ןקאב עריא ןופ טיוה עלעג יד
 ־פא ךיז טנאקעג טינ ןוא טנעקרעד טינ יז טאה רע .ןפיל עריא ףיוא ןזיװאב
 רעמ ראנ .ןרעדנעראפ יוזא ןענאק ךיז לאז םינפ סנשטנעמ א זא ׳ןרעדגואװ
 עקידנגײװיש עטרענײטשראפ ׳עקידעיורט יד יװ רעמ ׳םינפ סרעטומ רעד יװ
 ־עג םיא ןבאה טעב ריא םורא רעטסעװש ןוא רעדירב ענײז ןופ רעמינפ
 יד רענײב יד ןופ ךראמ םוצ זיב טרעדורעגפיוא םיא ׳ךעלנײפ רעײז ןפארט
 רעד ןבאה ןיע־ףרהכ .פאק םרעטומ ןײז ןופ ןקאל ענעטינשעגפא־ץרוק עיורג

 .ןוז דיא וצ ׳םיא וצ ןגארטעגרעביא ךיז ןעקנאדעג סרעטומ
 ־עגנא ךיז ןוא טגאזעג רע טאה — ׳עמאמ ׳ןפלעה טינ ךיז ןאק ךיא —
 רע .קילב םענעפלאהאבמוא ןקנארק ׳ןעמוטש ריא ןטלאהוצםיוא חוכ א ןוט
 ׳דרע רעד וצ פאק םעד ןגיובעגנא טאה :ןטלאהעגסיוא טינ קילב םעד טאה
 — ־שידײ ףיוא טגײלעגוצ ןוא טנעה יד קירעבאלש טזאלעגרעטנורא טאה

 .ןכאמ טשינראג ןאק ךיא
 ראפ ראנ טםטעברא וד זהחפשמ ץיד ןיא דרעפ א ׳וטסיב םאװ —
 ץיצ יד טימ ״רעטומ יד םיא טגערפ — זײז ײב טינ וטםאה העד ןײק ןוא ײז

 .ןפיל עניד עיולב עריא ןיא ןםיבעגנײא
 ׳טשימעצ לסיב א ״רע טגערפ — ? דרעפ א ראפ םאװ ? דרעפ א —

 .רעדנואװ ןיא
 ־אב ץיז ראפ טעברא דרעפ א .דרעפ א ׳עקאט ןײמ ךיא ׳אי ׳אי —

 .םיא ײב העד ץיק טינ טאה רע רעבא ׳סאבעל
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 רע טגאז — ? דרעפ א ןגעװ וטסדער סאװ ? דרעפ א ראפ םאװ —
 טסעװ וד ביוא ׳אמ — .םינפ ןפיוא ןקעלפ עטיור טמוקאב ןוא טגערעגפיוא.
 ןוא טגאזעג ךײא באה ךיא .ןבײלבראפ טינ רעמ אד ךיא ןאק ,ןדײר יוזא
 ךיא — ,רעדירב עטליטשראפ יד וצ ךיז רע טדנעװ — ,לאמאכאנ ךײא גאז
 ןוט וצ באה ךיא .תושר ןײמ ןיא טינ זיא סע .ןפלעה טנאקעג טינ ךיז באה
 רימ ןוא ,דניק ןײק טינ ,ךיז ראפ שטנעמ א ,ןוז םענעסקאװרעד א טימ
 אד ,םײה עסלא יד טינ זיא םע .הנידמ רעײרפ א ןיא ,עקירעמא ןיא ןענעז
 .ןעמענ ךיז לאז רע בײװ א ראפ סאװ ,ןוז ץיז ןגאז טינ רעטאפ ןײק ןאק
 זדגיא זיא ,ןבעל רימ ואװ ״דביבם רעד ןיא ,עקירעמא ןיא ,אד זדנוא ײב
 אד זיא םע ביוא ןוא ,ןשטנעמ ןענעז עלא רימ .טסירק יצ דײ — סנײא ץלא
 ״דײ ןופ ײם ,רעטאפ סגעמעלא רעזדגוא רע זיא ,טלעװ רעד ףיוא טאג א
 ,טדערעג רע טאה — ,רעדניק־ףיטש ןײק טינ טאה טאג .טםירק ןופ ײם

 .גנוגערפיוא ןופ טבעלאב
 רעכלעװ .סענזיב דעזדנוא ןופ לת א ךאד טכאמ רע רעבא ,אי •—
 ןופ רענײא ןעװ ,לעטאה ןרשכ א ןיא ןקעמשגײרא ןלעװ טעװ דײ רעמורפ
 .םעס ןא ךיז טפור —זעםקיש א ראפ ןוז א הנותח טכאמ רעדירב ערעזדנוא

 .קיזײא טלכיימש — ? טםילאיצאם א יוזא טדער סאד ןוא —
 ־זיב וצ קיטילאפ טמוק ױו ,ןיהא טסילאיצאס ,רעהא טסילאיצאס —

 ?סענ
 ־ומ דעד לאמאטימ ךיז טרעהרעד — ,דלאװעג ,דלאװעג ,דלאװעג —
 יװ טעז ןוא םורא ךיז טקוק קיזײא .םיורא טעב ןופ לוק קידנעײרש םרעט
 ןופ טשטילגעגפאדא לכיט סאד .טעב ןפיוא טצעזעגפיוא ךיז טאה רעטומ יד
 ןפורעג יז טאה ,סעלדוק עיורג עריא ןיא ןטאנקעגנײא ןטםיופ יד טימ ,פאק
 ...דלאװעג ןעײרש לעװ ךיא — :ץראה םאד ןסירעצ טאה סאװ ,םיטש א טימ
 טבײרט ןעמ ןוא רעטאפ רעײז ןעמ טמענ טראד ? סענזיב ןופ רע טדער סאװ
 רעצנאג רעד ראפ טמעשראפ ״ךעבענ ,טרעװ רע ...ןדע־ןג ןופ סיורא םיא

 — .סענזיב ןגעװ ײז ןדײר אד ןוא ...יוג א לקינײא ןא ...הלעמ לש אילמפ
 ׳םעמזאפם ןיא טלםײרטעגפיוא בײל עקירעבאלש םאד ,טנעה יד ךיז טכערב יז

 .ןרערט ןופ גנוצײלפראפ א ןיא םיוא טזאל ןוא
 ,ןקיאוראב וצ יז רעטומ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רעטכעט יד ,ןיז יד
 טאה יז .ןעפילכ ךעלטסגנא ןא ןיא םיורא טציא ןיוש זיא רעטומ יד דעבא
 רעקידלמרומ א טימ טדערעג ןוא ןײרא טנעה ענעפא עריא ןיא טנײװעג.
 עריא ןופ םיורא ןענעז םאװ ,רעטרעװ יד טײקעצ טלאװ יז ךײלג ,םיטש

 *ןײצ עטלעטשעגנײרא
 ןעמ .הלעמ לש אילמפ רעצנאג רעד ראפ ,ךעבענ ,טמעשראפ —
 ׳םיגבר עסיורג יד ,םיא ןופ ןקור םעד פא ײז ןרעק עלא .םיא וצ ןדײר טיג ליװ
 פא ךיז ןרעק עלא .ןדע־ןג ןיא םיא טימ ןענעז סאװ ,ןדײ עטוג יד ,םיגדמל יד

 .םיא ןופ
 רעד ףיוא קידנקוק ,רעטבעט יד .עכאטאמום א ןראװעג זיא בוטש ןיא
 סאװ ,רערעטלע רעד — ,ןיז יד .ןעפילכ א ןיא םיורא ךיוא ןענעז ,ןעמאמ
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 — ,טסילאיצאס רעקילאמא רעד ,םעס וליפא ןוא ,קידלוש טליפעג ךיז טא.ד
 טיור ,רעטריװראפ א ,ןענאטשעג זיא קיזייא .טשיװעג ןגיוא יד ךיז ןבאזו
 לאמאטימ .ןוט וצ סאװ טםואװעג טינ ,טמעטאעג רעװש טאה ,םינפ ןפיוא

 ־עג ןוא טעב סרעטומ רעד ײב ךיז טלעטשעג ,ןעמונעגנעמאזוצ ךיז רע טאה
 :ןאט ןקיאור א ןיא טגאז

 ,ןפלעה טינ ךיז ןאק ןוא טגאקעג טינ באה ךיא :טגאזעג באה ךיא —
 עירעטסיה יד זיב ןטראװפא ןזומ רימ ןלעװ רעטײװ •ראג זיא סאד ןוא
 — ,לאמ רעדנא ןא .ןשטנעמ יװ ןדײר ןעגאק ןלעװ רימ ןוא ,רעבירא טעװ

 .ןײגוצקעװא טײרג ,טעב ןופ ןטארטעגפא זיא רע ןוא
 טאה ,עירעטסיה ןיא ןעװעג גנאל טונימ א זיא עכלעװ ,רעטומ יד
 ,לוק ראלק א טימ ןוא ןעניױו טרעהעגפיוא טאה יז .טקיאוראב לאמאטימ ךיז
 ,רע ןעװ ,ןדײד וצ ןעװעג טניואװעג סע זיא יז יװ ,לוק שירעלעפאב א טימ

 :ןפורעג םיא יז טאה ,לגנײ א ןעװעג ךאנ זיא ,קיזײא
 .רעהא םוק ,קיזײא —

 ןעגנאגעגוצ זיא ןוא טגלאפעג רע טאה ,קנאדעג ןא ,וױטקניטסניא
 ־רעד ןוא ןײרא ןגיוא יד ןיא טקוקעג גנאל םיא טאה יז .טעב םוצ רעטנעענ
 ןופ ןמיס םוש ןא ,ןאט ןטלאק א ןיא וליפא ,ןאט ןקיאור א ןיא טגאזעג ךאנ

 :גנוגערפיוא
 ? ןגײװשראפ ריד סאד טעװ עטאט רעד זא ,טםנײמ וד ןוא—

 זסאװ׳ —
 ־ןג ןיא םירבח ענײז עלא ראפ טמעשראפ םיא טסאה וד םאװ .סאד —

 •ןדע
 ןבאה טסלױו וד םאװ ,טינ םיױו ךיא .טמעשראפ טינ םיא באה ךיא —

 .רימ ןופ.
 ,טגאזעג ריד םע טאה רע •ריד ןופ ליװ רע םאװ ,טסײװ רע רעבא —
 טינ טםאה .ץלא ראפ תױרחא םאד טםגארט וד .ןבראטשעג זיא רע רעדײא

 ןײז ראפ ריד ןופ ןענאמפיוא ןעמוק טעװ רע ןוא ,דײ ןײק יװ טבעלעג
 .קיזײא ,קנעדעג .טײקטמעשראפ

 ןופ טרעהעג טאה רע םאװ ,רעטרעװ עטצעל יד ןעװעג ןענעז םאד ןוא
 .רעטומ ןײז

12 

 ןײז ןעװעג טלאװ יז יװ בײװ קיז ןא טרעמאלקעג טציא ךיז טאה רע
 ־ירעגנוה יד ןופ ךיז טציש רע ןכלעװ ןיא ,טראצוש ןײז ,טלקמ־םוקמ רעטצעל

 סאװ .ןבעל ןײז ןופ תילבת רעד ןראװעג זיא יז .ןסיװעג ץיז ןופ ףלעװ עק
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 ,ןגארקעג ביל יז רע טאה רעמ ץלא ׳ןראוועג זיא יז רעטאקילעד םאװ ׳רעכאװש
 ־ולבםײה ןעװעג זיא םע ;תונמחר ףיוא טרענעג ׳עביל ןײק ןעװעג טינ זיא םע
 רעד ךרוד אקװד טליטשעג ןוא טצײרעגפיוא ,יורפ וצ ןאמ ןופ גנוטסולג עקיט
 טאה רע סאװ ׳רעפרעק ריא ןזפ טײקטאקילעד רעלעדײא רענעפלאהאבמוא

 םיורג טימ ךיז טיה ןעמ יװ ׳ןקידעש וצ טינ ׳ןכערבעצ וצ טינ טיהעג ךיז
 עזאװ ערעײט עכעלכערבעצ טכײל ׳עלעדײא רעײז א טלאה ןעמ ןעװ ׳הנװכ
 לדײא ןא ׳ךעלרעדא עיולב יד ,טיוה ריא ןופ טײקםײװ יד .טנאה רעד ןיא
 ־עגנא םיא ןבאה ׳טיוה רעקיטכיזכרוד רעד רעטנוא ןגיוצעגכרודא ׳בעװעג
 יד ןוא .ריא ךאנ טשראד־עביל ןײז ןשאלעג ׳דײרפ רעשיטארע טימ ןעקנתט
 ריא ןיא ךיוא טאה ׳טצעשעג טאה יז םאװ ׳ענײז טײקטבילראפ עקינעטרעטנוא
 ריא ןיא ענעטאנקעגנײא ׳ןפאלשעג ןענעז םאװ ׳תװאת עלא יד טקעװעגפיוא
 עלא טימ טליטשעג טײקיטשראד עםיװלופמיא ןײז טאה יז ןוא ,בײל םענײש

 •תוחוכ עריא טיול ,ןרעגאב עקילעװק עריא
 — ןעװעג זיא םאד .םישוח ענײז עלא ןעמונראפ טציא טאה ךאז א ךאנ
 ־אװ א ךיז ראפ ןפאש וצ לטימ א ראנ ןעװעג טינ רעמ ןיוש זיא םע .םענזיב
 א ,ךיז ראפ תילכת א ןראװעג זיא סענזיב .ץנעטםיסקע עטרעכיזעג עמער
 .טורעג טינ טאה רע .ליפש־טראפם א ,עיגרענע ןײז ראפ גנאגסיוא ןא ,עניד
 םיא גנאלראפ א ןגארקעג רע טאה ,ץאלפ ןקידײל א ןעזעג טאה רע ראנ ואױ
 ,טעטש ליפ רעביא ןלעטאה ץענ ןײז טײרפשעגסיוא טאה רע .ןעיויבראפ דצ
 עצנאג סאד ןײז־הנשמ ןפלאהעג ,טעטש־ןטראג ןיא ״םמאלם״ טלדנאװראפ
 םאװ ,דײם־טסיא רעקראי־ױנ רעד ןיא רעװיר־טסיא ןופ גערב םעד ןזפ םינפ
 טראד ןענעז םמאלם ןוא דרעפ ראפ ןלאטש ,רעזײהטכאלש ןופ טרא ןפיוא

 .רעזײה־טנעמאטראפא עטסנרעדאמ יד ןםקאװעגםיוא
 ץיז ,טגאיעגרעביא עקאט רשפא רעדא ,ןפלאהעג ליפ םיא טאה םעד ןיא
 ׳קימאנאקע טרידוטש ראי ראפ א טאה רע יװ םעד ךאנ ,ראזאל ןעװ .ןוז
 דלודעג ןײק טאה רע לײװ ,טינ רע טאה םרוק םעד טקידנעעג) ץרעמאק
 ,רע טאה ,רעטאפ ןטימ ןטעברא וצ ןעמוקעגנא זיא ,(ןטראװ וצ טאהעג טינ
 א טפעשעג םעד תבוטל טכארבעג ,עיגרענע רעשירפ ןײז טימ םענײאניא
 ,״עיפאזאליפ־םנבעל עשיטסילאער״ א ןוא רוטאנ עטבירטאבמוא ,עקידעבעל
 ןופ עיפאזאליפ א ,ןעלפורקם ןופ ,ןסיװעג ןופ טמיזצעג טינ ,עיפאזאליפ א
 ןוא םיא ראפ ןפא ןעײטש ןריט עלא סאװ ,רענאקירעמא ןגנױ םענרעדאמ א
 טאהעג רע טאה םוטעמוא .ןטערטוצרעבירא ײז ײרפ ןגיל ןלעװש עלא
 ,טםואװעג טאה רע .שימײה ןעװעג רע זיא ןױירק עלא ןיא ,טפאשטנאקאב
 רעד טגאלפ סע ןטקעיארפ א ראפ סאװ ,לאה־יטים ןיא ךיז טוט סע םאװ

 רע .ןופרעד ןוטעג םפיפ א רעװ טאה סע ךאנ רעדײא רענאישימאק־קראפ
 וצ ךײלגזצ טרעהעג טאה רע .סנשיטילאפ עלא טימ טכאקעגםיוא ןעװעג זיא
 רעד ראפ .ןטארקאמעד יד וצ ײס ,רענאקילבופער יד וצ ײם ,ןרעגאל עדײב
 ־ער יד טציטשעג רע טאה טאטש ןוא טאטש ןופ עיצארטסיגימדא־גנתיגער
 קיטילאפ רעלארעדעפ רעד ןיא ;לאה־ינאמאט ןגעק רענאקילבופער־םראפ
 טאה רע .ייטראפ רעשיטארקאמעד רעד ראפ ןזײא ןוא לאטש ןעװעג רע זיא
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 ־יפ רעד ןיא גנאלק ןכעלטיא טפאכעגפױא טאה רע ןוא ״רעיוא ןא טאהעג
 .טלעװ רעלעיצגאנ

 דיז טאה ןוא דליװ ןםקאװעג זיא סאװ ׳טפעשעג םרעטאפ קיז טא״ד ראזאל
 ןופ ךיז־ןטײרפשסיוא ןוא ןסקאװ ןטימ סאגסיוא־רעסאװ א יװ טײרפשראפ
 ןשימאנאקע ןטנוזעג א ףיוא טלעטשעגקעװא ׳יטירעפסארפ רענאקירעמא רעד

 טימ ךודיש רעד .ןאמםארג ראזאל ׳טוט רע סאװ ,טםואװעג טאה רע .םיזאב
 .בגא ״זיא סאװ ,ליפעג םענײר ןופ ךאז א ןעװעג םיװעג זיא סנעװע ןירעטעק
 ןענעז ןרעטלע עריא) דצ ןטיױוצ ןופ ךיוא טײקירעװש ןא ןעגנאגעגפא טינ
 ־עיגילער בילוצ יוזא טינ ןוא ,ךודיש ןטימ ןעװעג ןדירפזצ רעײז טינ ךיוא
 ־עדינ סנתח םעד בילוצ יװ ,טלעפעגסיוא טינ ךיוא טאה םע םאװ ,םימעט עז
 א ״םנגעמראפ ןײש א טכארבעג םיא ןירעטעק טאה ךאד .(דנאטש ןקיר
 .ףיורעד טנאה א ןגײל טנאקעג טינ טאה רענײק םאװ ״ןדײז א ןריא ןופ השורי
 ןטפעשעג םרעטאפ ןײז ןיא טגײלעגנײא סנגעמראפ סבײװ ןײז טאה ראזאל
 .״ןאמסארג ןוא ןאמםארג״ עמריפ רעד ןיא ףתוש רעכײלג א ןראװעג זיא ןוא

 ־עלטפאשלעזעג ראפ ןטײקכעלגעמ עםיורג ןופ טײצ א ןעװעג זיא םע
 ןופ טאה סע ןעװ ״דאירעפ־םיזירק א ןיא ןײרא זיא עקירעמא .טעברא רעכ
 זיא זדלעפ־ןטעהנאמ םעד ןופ ןײטש רעד זא ״ןטכאד טנאקעג ךיז ףיוא־ןביוא
 יד .דמאז ןיא ״סרעצארקלמיה יד ןופ קורד םעד רעטנוא ״ןראװעג טשרומעצ
 טימ ןעװעג טגײלראפ ןענעז ןטעהנאמ לײט ןקירעדינ םעד ןיא ןראוטארט
 ערעדנא ״ןקםיד־ףארגאנאפ ,רעכיב ,סעפעג ״טנאװעגטעב טימ ,לבעמ רעקיטש
 דלאװעג טימ טצעזעגםיורא ײז טאה ןעמ סאװ ,ןשטנעמ ןופ סעכעבעב עמערא
 ןשטנעמ •טלעג־הריד ןײק ןלאצ וצ טאהעג טינ ןבאה ײז לײװ ,תוריד יד ןופ
 ,ןטפעשעג ,ןקירבאפ .סנטאש יװ ןסאג יד רעביא ןעגנאגעגמחא ןענעז
 רעטרעדנוה ןוא רעקילדגעצ סאג רעד ףיוא טזאלעגםיורא ןבאה ןעמארק
 ראפ .ײז ראפ טעברא ןײק רעמ ןעװעג טינ זיא סע סאװ ״ןשטנעמ רעטגזיוט
 ןענעז םעיצוטיטםניא־הקדצ ײלרעלא ןופ ״ימרא־ןאשײװלאס רעד ןופ ןכיק יד
 ־ילעב — ,קראי־ױנ ןופ ןטכיש עלא ןופ ןשטנעמ ןעײר עגנאל ןעגאטשעג
 עלענאיםעפארפ טימ ןעמאזוצ ,עטלעטשעגנא עקידרענלעק־םײװ ״תוכאלמ
 ,רעגנוה ןופ קישא ןוא לעג ,רעמינפ טימ עלא — ״רעדניק ״ןעיורפ ,ספמערט
 םעד ףיוא טראװעג ןוא — ״קערש ןיא טכענ ןופ ענעלאװשעג ,ןגיוא טימ

 .רעגנוה םעד ךליטש וצ טיורב ןבאל ןבלאה א ןוא פוז עקידרעסאװ לםיב

 רעטנוא ךיז ןבילקעג ,רענײגיצ יװ ״ןדאמאנ יװ טבעלעג ןבאה ןשטנעמ
 .ןאב־ךױה רעד ןופ סעיצנאטם ןיא ״יױובאס רעד ןופ טנמגרעטנוא ןיא ״ןקירב
 ־קילבאפ יד טמערוטשעג ״םעדײבעג־ןכריק ןופ פערט יד ףיוא טרעגלאװעג ךיז
 סעכעבעב ,ןצארטאמ טפעלשעגקעװא ״סעדײבעג עשיטאטש ערעדנא ,םלוקס
 ןיא טאהעג רעירפ געט ראפ א טימ טשרע ןבאה םאװ ,ןשטנעמ .םאג רעד ןופ
 ־ןמוזמ ,טיעטסע־לעיר ןוא ןריפאפ־טרעװ ןיא םנגעמראפ עםיורג ץיזאב רעײז
 ,ןשטנעמ־ןסאג ,טײלעמערא ןראװעג טכאנרעביא ןענעז ,קנעב יד ןיא טלעג
 ׳רערעדנא רעד ךאנ ענײא טצעזעגנא ,ןםאלשעג ךיז ןבא,ך קנעב יד .ספמערט
 ־ניא ,ןעגאטשעג ןענעז םיטאבעלאב עטסוי ,טײלטפעשעג עקידובכב ןוא

106 



 ,סאג רעד ףיוא ןראװעג ןפראװעגסױרא ןענעז םאװ ,רעטעברא טימ םענײא
 ־עג ךיז טאה סע .לפע ךעלקישאק ןופ טפיוקראפ ןוא רעװקס זמיאט ףיוא
 טגיל טיונ ןוא רעגנוה ןופ עראמכ יד יװ ךעלרעפנײשאב טעז ןעמ זא ,טכאד
 ןופ ןוז יד טלעטשראפ ןוא קראי־ױנ ןופ םרעצארקלמיה יד רעביא טכידעג

 .ןגראמ םעד ףיוא גנונעפאה
 טעפמיא ןצנאג ןטימ,ןפראװעגנײרא לאמםנעד ךיז טאה ןאמסארג ראזאל
 טאה רע .עקיטפרעדאבטיונ יד ראפ טעברא־ףליה ןיא טנעמארעפמעט ןײז ןופ
 ־בושח יד ןופ ,רעניבאר ,םיחלג עטםנעעזעגנא יד ןופ ןעגנולמאזראפ ןפורראפ
 טנפעעג טאה רע .טאראפא־ףילער ןםיורג א טריזינאגרא טאה ,רעגריב עטם
 שארב ןראפעג זיא רע ? לוש רעכעלטיא ןיא ןוא ךריק רעכעלטיא ןיא ןכיק
 לאז רע זא ,ראנרעוואג םעד ןופ ןרעדאפ וצ ינאבלא ןײק■ עיצאטופעד א ןופ
 וליפא זיא סע םאװ ,טלעג־הריד ןופ ווובוח ףיוא םױראטאראמ א ןרעלקרעד
 ־עג עשיפארטנאליפ א .עמריפ רענעגײא ןײז ןופ ןסערעטניא יד ןגעק ןעװעג
 ןריזינאגרא ײז ןפלעה ןיא װיטקא ןעװעג זיא דע םאװ ,ןעיורפ ןופ טפאשלעז
 ףיוא .ןלוש יד ןיא טיורב ןוא ךלימ טימ רעדניק ענײלק טגראזאב טאה ,ךיז
 םעד טמערוטשעג רע טאה ,עוױטאיציניא ןײז ףיוא ןפורראפ ,גנולמאזראפ א
 עקאט ןזא טרעדאפעג טאה ,ראיעמ ןראפ דײר עבראה טאהעג טאה ,לאה־יטיס
 ןהעש יד תעב ,ןבעג לוש ןיא דניק ןכעלטיא לאז טאטש יד זא ,טריפעגסיוא
 ־טפעשעג ןופ עיצאטופעד א ךאנ .גאט א טײצלאמ ןעמעראװ א ,ןענרעל ןופ
 ןאטגנישאװ ןײק קעװא וליפא זיא ,טריזינאגרא רעטעפש טאה רע םאװ ,טײל

 .עקיטפרעדאבטיונ ראפ ףליה עלארעדעפ טנעדיזערפ ןופ ןרעדאפי וצ
 דצמ דארג עיציזאפא רעקראטש א ףיוא ןסיויטשעגנא ךיז טאה רע
 םוצ ׳ךיז טײטשראפ ,טרעהעג טאה סאװ ,זײרק ןײז .זײרק םענעגײא ןײז
 ענײז ףיוא ןײז רתװמ טלאװעג טינ ןפזא־םושב טאה ,סאלק ןטריגעליװירפ
 וצ ןרעהעג סעיצקא־ףליה זא ,רעװאוה טנעדיזערפ טימ ןטלאהעג ןוא תױכז
 רענאקירעמא ןיא טינ ןענעז ןוא ,גנוריגער רעד וצ טינ ,סעיצוטיטסניא־הקדצ
 עקירעמא .עיפארטגאליפ טינ זיא ,טםײג רענאקיירעמא ןיא ,גנוריגער .טסײג
 טגארט רעכעלטיא ןוא ,ןעמעלא ראפ ןטײקכעלגעמ עכײלג ןופ דנאל םאד זיא
 ׳רעקילײװטײצ א זיא סיזירק רעד .לרוג םענעגײא ןײז ראפ תױרחא םאד

 עלא ״טרעסאװראפ״ טאה עכלעװ ,יטירעפםארפ דעשלאפ א ןופ ןפורעגסיורא
 רעדיװ ןענרעלםיוא ךיז ןוא ״שיטסילאער״ קירוצ ןרעװ זומ ןעמ .ןטרעװ
 ןיא טינ ,קירבאפ רעד ןיא זיא טרא םרעטעברא םעד .טײקמערא ןיא ןבעל וצ

 .טירטסלאװ
 ־אקע עפורג רענײלק רעד ןופ רענייא ןעװעג רעבא זיא ןאמסארג ראזאל
 א ןײז טעװ םיזירק רעד זא ,ןעזעגנײא ןבאה םאװ ,רעויט־ללכ ןוא ןטםימאנ
 ־עג טכארבעג זיא ןוא ,רעטנענאמרעפ א ,ןגאז ןאק ןעמ ,רעקידנרעיוד־גנאל
 ךרוד ,טעברא ןוא םניװעג ןופ גנולײטראפ רעכײלגמוא רעד ךרוד ןראװ
 יד ךרוד ׳עוױטאיציניא רעטאוױריפ ןופ תורקפה רעטרילארטנאקי־טינ רעד
 רעד .דגאל ןופ תורישע םאד ןעגנילשראפ וצ ןטםארט יד ןופי סעיצאריפםנאק
 ־גנוקינײר א ךיוא ךײלגוצ ראנ ,גאלפ א ,הפגמ א ראנ טינ רעבא זיא סיזירק
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 ךיז טעװ קנאדעג רענאקירעמא רעד ןכלעוז ךרוד ׳רעטליפ א ׳םעצארפ
 ־ירק רעד .םיא ףיוא ןסקאװעגנא זיא םאװ ,תלוםפ רעדעװטעי ןופ ןקינײרפא

 ןכעלטפאשלעזעג רענאקירעמא ןיא עכאפע עײנ א ןפאש ןפלעה טעװ סיז
 ןשטנעמ .ןםיװעג רענאקירעמא ןופ גנוכאװפיוא רעד וצ ןריפ טעװ ׳ןבעל
 ךאװ רעד ףיוא ץיז תמ גנוריגער עלארעדעפ יד זא ,ןעזנײא ןבײהנא ןלעװ
 זומ יז * המחלמ ןיא יװ טײצ־םולש ןיא ־- גנורעקלעפאב רעד ראפ ןגראז ןוא
 ,רעגנוה זיא סאװ ,אנוש ןטםקיניױועניא םעד ןופ גנורעקלעפאב יד ןצישאב
 יז .ןסיורד ןופ טמוק סאװ ,אנוש א ןופ גנורעקלעפאב יד טצישאב יז יװ יוזא
 טגראזאב יז יװ יוזא ,טעברא ןוא טיורב טימ גנורעקלעפאב ריא ןגראזאב זומ
 ןענעז ןעקנאדעג יד .ןפיש ןוא גנונעפאװאב טימ טאלפ ריא ןוא ײמרא ריא
 ־ער ןעװעג זיא סאװ ,זײרק סראזאל ןיא רענאיצולאװער ןוא ײנ יוזא ןעװעג

 .טזאלראפ ןוא טרילאזיא טליפרעד דלאב ךיז טאה רע זא ,שינאקילבופ
 ןפראװעגנײרא טציא ךיז טאה רע .טנאה ץיז ןטלאהעגפא טינ טאה םאד
 יד ןופ רענײא ןעװעג זיא רע .עיפארטנאליפ ןיא רעירפ יוו יוזא קיטילאפ ןיא
 רעד ,ןטײקיאעפ ןוא תוחוכ ענײז עלא טדנעװעגנא ןוא ״םרעליד־ױנ״ עטשרע
 ןוא איבמולאק ןיא ךאנ ןזיװעג טאה רע סאװ ,טגאלאט־רענדער ןײז ,רקיע
 ״ליד־ױנ״ ןײז ןוא ןטלעװזור ןעגנעדב ןפלעה וצ ,ןראי יד טימ טדליבעגסיוא

 .ןײרא ״זיוה ןםײװ״ ןיא
 הלודגל־הלוע ןאמםארג ראזאל זיא עיצארטסינימדא םטלעװזור רעטנוא
 ־ער רעד ןיא ןטסאפ ןלעיציפא ןא ןזיװעגקירוצ טאה רע וליפא ןעװ .ןראװעג
 זא ,טםואװעג עלא רעבא ןבאה ,ןראװעג ןטאבעגנא םיא זיא םאװ ,גנתיג
 םאװ ,ןראסעפארפ ,טײלטפעשעג ,ןטםימאנאקע זײרק ןגנע ןא וצ טרעהעג רע
 ־״ליד־ױנ״ עטנאלפעג ענײז ןגעוז ײז טימ ךיז טאראב טנעדיזערפ רעד
 םאװ ,ןטעטימאק עקיטכיװ עגיוזא ןיא טעבראעגטימ טאה רע .ןעמראפער
 עכלעװ ,ליד־ױנ םעד ןופ ןטקעיארפ עײנ עלא יד םעראפ ןבעגעג ןבאה
 לאמסנעד זיא ראזאל .דנאל ןופ םינפ עשימאנאקע סאד טרעדנעראפ ןבאה
 .ןעגנוטײצ יד ןיא ןזױועג ךיז ןבאה ןעמאנ ןײז ןוא דליב ןײז .ןראװעג טנאקאב

 עקידנעקנעד־לאיצאם עוױםערגארפ יד ןופ םענײא ןופ םש א ןגארקעג טאה רע
 רע״ זא ,םיא ףיוא טגאזעג טאה ןעמ םאװ ,רוד ןגנױ םעד ןופ טײלטפעשעג

 .״ןײג טײװ טעװ
 רעד ,ןוז ץיז ףיוא ןעװעג ץלאטש רעײז ןאמםארג קיזײא זיא םיװעג
 םעװקאב טינ רעײז ןעװעג ךיוא רעבא םיא זיא םע .רעטומ יד ױו רעטאפ
 ־םארג רעטלא רעד :האנק ןײק ןעװעג טינ זיא סע .טײקסיורג סנוז םעד טימ

 ביוא .ןוז ןײז רעדא ביױו ןײז ןופ סעיציבמא יד טאהעג טיג לאמנײק טאה ןאמ
 ןיא טײקרעכיז ץיז ןעװעג דעכיג םע טלאװ ,ןעװעג אנקמ אי םיא טלאװ רע
 טינ טאה ,ןוז רעד ,רע .םיא ראפ ןפא טגיל סאװ ,געװ ןראלק םעד ,ךיז
 ןוא גנול״ ןײק ,ײװכאג ץיק טײהנעגנאגראפ ץיז ןופ ךיז טימ טכארבעגטימ
 רעטאפ רעד זא ,ןגאז טנאקעג ןעמ טלאװ רעכיג .רעטאפ רעד יװ ,״רעבעל
 ־םיורג ןײז ראפ טאהעג ארומ טאה רע .ןוז ןײז ראפ טאהעג ארומ טאה ןאמםארג
 רע .טפאשלעזעג רעד ןיא טרא ןכיוה ןײז ראפ ,טײקטמיראב ןײז ראפ ,טײק
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 .ןוז םענעגײא ןײז ןגעקנא קיטשינ ןוא ןײלק טליפעג לאמטפא ךיז טאה
 ץיז ןיא ןגארטעג טאה רעטלא רעד סאוו ,דנואוו ענעטלאהאב יד טאה רשפא
 רעמאט ,טאהעג ארומ טאה רע .תולפש ןופ ליפעג םאד ןבעגעג םיא ,ץראה
 ,ךיז ןיא טגארט רע םאװ ,דוס םעד ןופ ןרעװ ריואװעג לאמא ןוז רעד טעװ
 ןוא .ןרעװ ריואװעג טינ ןופרעד לאז בײװ ץיז זא ,טאהעג ארומ טאה רע יװ
 ץלא ,טפאשלעזעג רעד ןופ רעטײל ןפיוא ןגיטשעג זיא ןוז רעד רעכעה סאװ
 ןעגנאגאב זיא סאװ ,ןשטנעמ א טימ זיא םע יװ ,קערש ץיז ןראװעג זיא רעסערג

 .דראמ ןטקעדעגפיוא־טינ א
 םיורג טימ ראנ טינ רעטאפ םוצ ןטלאהראפ אקװד ךיז טאה ראזאל
 רע .טײקטראצ רעקידנריר ן־וא טײקמעראװ טימ לאמטפא ראנ ,טקעפםער
 רעדא הנומא ןײז וצ שינעטלעהראפ ןײז ןיא ןטיבעג טינ ןיטולחל ךיוא ךיז טאה
 ,דנעלײא־גנאל ןיא לפמעט א ןא ןסאלשעגנא ךיז טאה רע .סוחי ןשידײ ןײז
 םיא טאה ביױו ץיז יװ םעד ךאנ זיוה םיורג א ןיא טצעזאב ךיז טאה רע ואװ

 .דניק עטשרע םאד ןריובעג
 ןײז ראפ ,ןאמסארג רעטלא רעד ,ןקארשעג ךיוא ךיז רע טאה םניחב
 ךאד ןירעטעק זיא םוחי ןשיטארקאטםירא־ךײר ריא ײב .רונש רעדמערפ
 ־וצ ,גנוטלאה ריא ןיא ךעלריטאנ ןעװעג זיא יז .ןײלא טײקטושפ יד ןעװעג
 ןיא ךיז ןפיוקוצנײא טימעג ךיז יז טאה בײהנא ןופ ךײלג ןיוש ןוא ,ןזאלעג
 ןסיװ טזומעג טאה יז •יורטוצ ץיז ןעניװעג וצ ,רעװש ריא ײב טפאשטנײרפ
 ץיז ןופ ץיטשוצםיוא טאהעג ,ריא בילוצ ,טאה רעװש רעד סאװ ,תורצ יד ןופ
 יד ןענאמרעד וצ טינ טיהעגםיוא קראטש ןעװעג זיא יז םעראװ ,החפשמ
 יז זא ,סאװ־םעפע טימ ןחױו וצ רעדא ,טראװ ןײק טימ עגארפ עטאקילעד

 .טלעװ רעדנא ןא וצ טרעהעג ןוא שרעדגא זיא
 אקװד זיא םאװ ,דניק ןטשרע ריא טימ ןראוועג ןגעלעג זיא ןירעטעק ןעװ
 ןוא ףראש ךיז טאה דניק םאד ״ןשידײ״ ןופ עגארפ יד ןוא ,רכז־ןב א ןעװעג
 ןירעטעק זיא ,הבשחמ םנאמסארג ןטלא םעד ןיא טלעטשעגקעװא קידעכעטש
 ראזאל זיא גאט ןטיױוצ ןפיוא ןיוש .ףליהוצ ןעמוקעג םיא לענש ראג ץילא
 ןוא לקניװ ןליטש א ןיא ןעמונעגקעװא רעטאפ םעד טאה ,םיפא ןיא ןעמוקעג
 .לאוטיר ןשידײ םעד טיול ןוז ריא ןײז־למ ליוז ןירעטעק זא ,טיורטראפ םיא
 קידנעלמאטש ,טגערפעג ןאמםארג קיזײא טאה — יסעפע םאװראפ —
 רעמ טאה יז ו רימ בילוצ סאד יז טוט — רעדנואװ ןוא גנוגערפיוא םיורג ןופ
 ,סניוזא סעפע ןוט לאז יז זא ,טינ ליװ ךיא .ךיא יװ ןוז ריא ףיוא טכער

 .גנאל ןבעל עצנאג םאד ןרעיודאב םאד לאז דביק סאד רעדא יז סאװ
 ןרעכיז ץיז ןיא ראזאל טגאז — ,לאוטיר ןיא טינ אד טײג םע ,ןײנ —
 דניק םאד טפראדאב טלאװ ןעמ .ענעיגיה ןופ עגארפ א זיא םע —• ,ןאט
 ,ןײז־למ אי ןיוש זא ןוא .טנײה סאד ןעוט ןדײ־טינ ךס א .ץיז־למ ײם־יװ־ײס
 ,טלאה יז .ןירעטעק טגאז ,רעגײטש ןשידײ ןפיוא ןרעװ ןוטעג רעםעב סע לאז
 ײז .עיצארעפא רעד ראפ ןטסילאיצעפם ,טײלכאפ ערעסעב ןבאה ןדײ זא

 •ןאט ןטכײל ןיא טגײלעגוצ רע טאה — ,גנוראפרעד רעמ ןירעד ןבאה
 ,םאטשפא ןײז טימ טמעשעג טינ ךיז טאה ראזאל ,טינ ןפוא־םושב ,ןײנ
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 ןײק טכאמעג טינ יראנ טאה רע .טנקײלראפ טינ םיא ןזא ךיז טמעשעג טינ
 רע ןוא ׳טאדקענא ןא טימ טכאמעג לטבמ םיא טאה רע .ןופרעד עידעגארט
 ־רעדרעביא טפאשלעזעג ןיא טגעלפ רע •ץראה טכײל א טימ ןוטעג םע טאה
 ךארבסיוא סרעטאפ ןײז ןופ עטכישעג יד טאדקענא ןטנאזומא ןא יװ ןלײצ
 ־אב רערענאיצקאער א ןגעק זיוה ןײז ןיא טםעג ענעביוהעג שיט א ראפ
 םאװ ,ךארבםיוא ןא ׳ריצנאניפ רעטירטםלאװ ןשישטײד־שידײ א ןופ גנוקרעמ
 ראזאל זא ,ךיז טײטשראפ סע .ןבעל םאד רעטומ ןײז טסאקעג טינ־ריש טאה
 רעמערא ןײק ןעװעג טינ זיא עדײז ןײז .טצופעגוצ לםיב א סוחי ןײז טאה
 עשיראטעלארפ״ יד ןגארקעג טאה רע ואװ ,פאש־רעדײנש א ןיא רעטעברא
 ןיא בר א ,טםידומלת רעםיורג א ןעװעג זיא עדײז ןײז .טכוזדניװש ,״קנערק
 רע ןעװ ,םיא טאה עבאב יד .ןאשיעגערגנאק רעשיסקאדאטרא רעמערא ןא
 ־פא ,״דומלת״ םעד ןיא טפיטראפ טכאנ יװ גאט קידנציז ,ןראװעג קנארק זיא
 ןײק ,גרעב יד ןיא ןעמונעגסיורא םיא טאה יז סאװ ,םעד טימ טעװעטאדעג
 ־םדנאל עריא ראפ ״זיוה־גנידראב״ ןרשכ א טנפעעג טאה יז ואװ ,אלעסיטנאמ

 .ןטפעשעג־לעטאה ערעײז ןםקאװעגסיורא סע ןענעז םעד ןופ .טײל
 .דובכה־תתיחפ ןײק םוחי ןלפש אזא ןיא ןעזעג טינ ןיוש טאה רענײק
 ןיא ןזאלבעג טציא ןבאה ןטניװ ערעדנא ראג .ןטיבעג ךיז ןבאה ןטײצ יד
 ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןשידײ םעד ןיא יװ ,ללכב ןבעל רענאקירעמא םעד
 ־אק עשימאנאקע ןא ראנ טינ ןעװעג זיא ראי ןט29 ןופ םיזירק רעד .טדפב
 ־עג רענאקירעמא ןופ ןכאװפיוא סאד טכארבעג ךיוא טאה רע ,עפארטםאט
 ןוא ןילקנערפ ןופ ,עיצולאװער רענאקירעמא רעד ןופ ךיוה רעשירפ א .ןםיװ
 עכלעװ ,טפול יד לםיב א טקינײרעג ןוא ןזאלב ןביוהעגנא ןבאה ,ןאםרעפעשזד
 ־רעביור״ יד ןופ ןטיטעפא עשירעביור יד ןופ ןעװעג טמסראפ גנאל זיא
 ןופ תורישע עצגאג םאד ןעגגילשראפ טלאװעג ןבאה עכלעװ ,״ןענאראב

 .דנאל

 ןשידײ ןיא .טלדײעג ךיז טאה יוזא ,טלטםירקעג ךיז טאה םע ױו ןוא
 רעביא טאה רעכלעװ ,ראטקאפ א ןעמוקעגוצ ךאנ זיא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג
 ־ארקאטסירא״ ןשישטײד־שידײ םעד ןופ ערעפסאמטא יד טקינײרעגפא טכאג
 ־ירפ א .סאג רעשידײ רעד ףיוא העד יד טאהעג טאה סאװ ,םזיבאנס ״ןשיט
 רעשידײ רעד ףיוא ךיוא ןזאלב ןעמונעג טאה טניוז דעשיטארקאמעד רעש
 ןבעל ןשידײ ןיא סרעגאזטראװ ןוא םרעבעגנאט ,ןדײ עשישטײד יד .םאג
 דנאלשטײד ןעװ ,העפשה ןוא טכאמ רעײז ןריואװעגנא ןבאה ,עקירעמא ןיא
 ןםײרג וצ ןוא ןריצלאטש וצ ״דנאלרעטאפ״ סאד ןײז וצ טרעהעגפיוא טאה
 יד ןיא טשרעהעג רשפא ךאנ טאה םזיבאנס ןופ טסײג רעד .םעד טימ ךיז
 ,״םבאלק־ירטנאק״ עװיזולקסקע יד ןיא ,ןבזלקי־״עינאמראה״ עשישטײד־שידײ
 ןופ ןדײ ,״חרזמ ןופ ןדײ״ ראפ ןםאלשעגפא רעמ ךאנ ןעװעג ןענעז עכלעװ
 רעבא ,טראס םעד ןופ רעצעלפ עכעלטםירק ליפ יװ ,דנאלסור ןופ ,ןליופ
 ןיא ןדײ עשישטײד יד ןופ םוחי רעד טאה ,ןבעל ןכעלטנפע ןיא ,ןסיזרד

 .ןענײש וצ טכאנרעביא טרעהעגפיוא עקירעמא
 טקעמעגסיוא ןוא טשיװעגפא .הלשממ םרעלטיה ןעמוקעגנא זיא סע
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 רעד ,ץחי עשישטײד יד ןופ השורי עקידעי־טנזיוט יד ןראוועג לאמאטימ זיא
 ־אמ רעד ןופ גנואיוב רעד ןיא םױנעג ןשידײ םעד ןופ רעײטשײב רעצנאג
 .טליפשעג עלאר עטשרע ןא טאה דנאלשטײד רעכלעװ ןיא ,טלעװ רענרעד
 ןענעז ,דגאל ןופ ןצעזעג יד ץוחמ טרעלקרעד ,ןדײ עצלאטש עשישטײד יד
 ײז ןענעז טכאנ רעביא .ןראװעג ןפראװעגסיורא סאג רעד ףיוא טםימ יװ
 רקפה זיא ןבעל שידײ .לצראװ רעדעװטעי ןא ,םײה א ןא רערעדנאװ ןראװעג
 ־עצ ,טביורעצ זיא סטוג־ןוא־באה שידײ .דלעפ ןיא לגיופ רעד יװ ןראװעג
 דעקילדנעצ ןופ לטעצ־םוחי א טימ ,נװחפשמ עשידײ .ןראװעג טרעדנילפ
 ןראפ ןטסנידראפ ערעײהעגמוא טימ ,דרע רעשישטײד רעד ףיוא תורוד

 .זארגדליװ יװ ןראװעג טעיעגסיוא ןענעז ,״דנאלרעטאפ״
 .עקירעמא ןיא ןדײ יד ײב טכאװעגפיוא טאה ןסיװעג שידײ םיורג א
 ,דנאלשטײד ןיא ןעשעג זיא סע םאװ ־ןעמונעגמורא ןעמעלא טאה דחפ א
 ־םודניא עסיורג יד ןופ ליפ ןעקירעמא ןיא ,אד ךיוא ןעשעג טינ סע ןאק

 ךיז ןבאה םאטשפא ןשישטײד־שידײ ןופ טײלטפעשעג ,ןריקנאב ,רעלעירט
 רעשיגאלאטאפ רעד ןיא ןעװעג ןענעז ץילא ײז טפאכראפ יװ ןעזעגמורא
 ,עמראפער עכעלטיא ןגירשראפ ןבאה ײז ןעװ ,עירעטסיה רעשיטסירעלטיה
 ןעײרפ ןכעלטיא ,ןסאמ יד ןופ ןבעל סאד ןרעסעבראפ וצ װאורפ ןכעלטיא
 יוזא טינ ןיוש ךיז טאה ןעמ .םזינומאק ןוא םזיװעשלאב ראפ — קנאדעג
 א ןײז וצ טרעהעגפיוא טאה דנאלשטײד .סוחי ןשישטײד ןטימ .טסיורגעג
 ןענעז ײז ןופ ליפ .עלאר רעײז ןליפש ןביוהעגנא ןבאה ןדײ־חרזמ יד .סוחיי
 ־יה ,ןטנארגימיא ןופ רעדניק ראנ טינ .ןגאװ םטלעװזור ףיוא ןסעזעג
 ןשיװצ עקירעמא ןײק ןעמוקעג ןײלא ןענעז סאװ ,עכלעזא ראנ ,ענעריובעג
 םרעריפ ןראװעג ןענעז ,רעפעש־ץיװש ןיא טעבראעג ןבאה ןוא ןקעד־ףיש
 ־נריפ א טליפשעג ראנ טינ ןבאה ןוא םעיצאזינאגרא־רעטעברא עםיורג ןופ
 וצ טראװ א טאהעג ךיוא ראנ ,דנאל ןופ ןבעל ןשימאנאקע ןיא עלאר עקיד
 ןײק ןעװעג טינ ןיוש זיא דיאס־טסיא יד •דנאל ןופ גגוריגער רעד ןיא ןגאז

 ץרא־ךרד ןפורעגסיורא טאה דיאס־טסיא יד ,דובכמוא ןופ ,יאנג ןופ טראװ
 ,ןשידײ םעד ףיוא ראנ טינ טײרפשעגםיוא ךיז טאה עבלעװ ״דעפשה ריא טימ
 ־רעטעברא רעד ךרוד ןבעל רענאקירעמא םענײמעגלא םעד ףיוא ךיוא ראנ

 .סעירטסודניא עםיורג יד ןיא גנוגעװאב
 םעד רעטנוא ,זיא ,ןבײלג סנײז ערעדנא ליפ יוזא יװ ,ןאמסארג ראזאל
 רע .״דײ־םיעכהל״ א ןראװעג ךיוא ,עפאהטםאטאק־רעלטיה רעד ןופ פאלק
 םעד ןיא דילגטימ א .םינינע עשידײ טימ ךיז ןריסערעטניא ןביוהעגנא טאה
 טאה טציא .גנאל ןופ ןעװעג ןיוש רע זיא דנעלײא־גנאל ןיא לפמעט
 רעלטיה ןעװ״ * לפמעט ןםיורג רעקראי־ױנ א ןא ןסאלשעגנא ךיוא ךיז רע
 זיא רע .טגאזעג רע טאה ,״ןעניפעג וצ ךימ ואװ ןםיװ רע לאז ,ןעמזק טעװ
 ראפ טעטימאק־ףילער ןשידײ ןופ סרעריפ יד ןופ רענײא דלאב ןראװעג
 ־אגרא־ףליה יד ראפ דנאל ןרעביא ןראפעגמורא זיא רע .תוינברק םרעלטיה
 ןםיװעג םעד טקעװעג סעדער עמעראװ־קיטכירפיוא טימ ןוא ,םעיצאזינ
 ־ײפראפ ערעײז ןפלעה וצ בוח רעײז ןיא ײז טנאמרעד ,ןדײ רענאקירעמא ןופ
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 ־שידײ עקירעמא ןײק ןעגנערברעבירא ןפלאהעג טאה רע .רעדירב עטקינ
 טציא זיב ןענעז סאװ ׳ןבײלג סנײז ערעדנא ליפ יװ .םיטילפ עשישטײד

 ־בעלגעמ עלא טימ טימעג ךיז רע טאה ׳קלאפ רעײז ןופ ןעװעג טדמערפעגפא
 ןפארטעג טאה סע םאװ ,קילגמוא סאד ןרעדלימ ןוא ןדנואװ יד ןלײה וצ ןטייק

 .קלאפ םענעגײא ץיז
 ןעװעג זיא ,ןירעטעק ,בײװ ןײז זא ,ןפארטעג יוזא ךיוא טאה סע ןוא
 רענאקירעמא ןופ טסײג ןעײרפ ןיא ןגיוצרעד .םיא טימ העד ןײא ןיא ןצנאגניא
 ןעמ״ואװ ׳זיזה םרעטאפ ריא ןיא ץנארעלאט ןופ ערעפסאמטא ןא ןיא ,לוש
 ־ער ערעדנא ןגעװ םטכעלש טדערעג רעדא טריטוקםיד טינ לאמנײק טאה
 ־ימעסיטנא ןלאטורב ןשישטייד םעד ףיוא טריגאער ןירעטעק טאה ,םעיגיל
 טאה ,עטכארבעגפיוא ןא .ןאמ רעשידײ ריא יװ קיטפעה רעקינײװ טינ םזיט
 ־ראפ רעלטיה םאװ ,יד וצ ןרעהעג ןלאז רעדניק עריא אקװד זא ,טלאװעג יז
 ראפ ןטלאהעג םע טלאװ יז .ןדײז ןוא רעטאפ רעײז טימ ןעמאזוצ ,ײז טגלאפ
 ־נא טאה םאװ ,קאינאמ א ןופ טפדורעג ןרעװ ןדײ ןעװ ,טציא זא ,זװנדחפ א
 עריא יז לאז ״דנומא רעײז ראפ ,תעגושמ ןײז טימ טלעװ עצנאג א טקעטשעג
 ־ריטאנ א ןעװעג זיא סע .ןופרעד ןםילשסיוא ,ןײלא ךיז וליפא רעדא רעדניק
 ךאנ וצרעד .ןשטנעמ דעגאקירעמא ןעײרפ ,ןטנוזעג א ןופ עיצקאער עכעל
 יוזא ״דעפשה םנאמ ריא רעטנוא טײװ יוזא ןעװעג לאמםנעד ןיוש יז זיא
 ףיוא ןעװעג טײרג זיא יז זא ,םיא טימ ץלאטש יוזא ןוא םיא ןיא טבילראפ

 .ןוצר ןײז ןליפרעד וצ ץלא
 ןביוהעגפיוא טײצ רענעי ןיא דארג טאה ,ןײלא לגנײ סאד ,טרעבאר
 ־םעװש ןײז יװ ,לגנײ םאד .ןרעטלע ענײז ראפ טאג ןופ ,ןביולג ןופ עגארפ יד
 ־קירוצ רעדניק יד ןבאה ןרעטלע יד .עיגילער ןא ןםקאװעג זיא ,עזיאול לרעט
 רענײא זצ שינעטלעהראפ רענעפא רעוױטיזאפ רעדעװטעי ןופ ןטלאהעג
 רעדניק יד טימ ןדײר וצ ןטימעגםיוא ןבאה ײז .עיגילער רערעדנא רעד רעדא
 ןבעגעג טאג ןגעװ סעגארפ עשרעדניק עכעלגנירדוצ יד ףיוא ןוא ,ןופרעד
 .םרעפטנע עקידנטכילפראפ טינראג וצ ןוא עקידנגאז טינראג ,עטמיטשאבמוא
 ןופ םינינע ןיא םערעטניא ןא ןזיװעג ירפ ראג אקװד טאה לגנײ םאד ןוא

 ןגעװ ,ךריק רעד ןגעװ ,טאג ןגעװ ןםיװ וצ קשח א ןוא טײקיריגײנ א ,הנומא
 ענײז טימ טײהנגעלראפ ןיא טכארבעג ןרעטלע יד טאה רע .עגאגאנים רעד
 רע טאה — ״זןטסירק רעדא ןדײ ,רימ ןענעז סאװ״ .סעגארפ עטקעריד
 ריד םע טאה רעװ ? ןופרעד זטסײװ ןענאוז ןופ״ — .ןוטעג גערפ א לאמגײא
 ענײמ !ןיוש םײוז ךיא ,א״ — .טגערפעג רעטומ יד םיא טאה — ״? טגאזעג
 ןענעז רימ״ — .״ןטםירק רעדא ,ןדײ רעדא ןענעז ײז — ,לוש ןיא םירבח

 .ןשטנעמ עלא ראפ טאג ןקיצנײא־ןוא־ןײא םעד ןיא ןביולג רימ .ןשטנעמ
 רעדא ךריק רעד ןיא יצ ,םיא וצ טעב ןעמ יוזא ױו .רקיע רעד זיא םאד
 רימ ואװ ,וצ זדנוא טרעה טאג .םיוא טינ טכאמ סאד — ,עגאגאניס רעד ןיא
 ןבײלקסיוא ןײלא ריד וטםעװ ,ןרעװ רעטלע טסעװ וד ןעװ .ץיז טינ ןלאז

 .״טאג ןטעב זצ ואװ
 .ןרעװ רעטלע טעװ רע זיב ןטראװ טלאװעג טינ טאה טרעבאר רעבא
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 ״דײ א — ׳טאג זיא םאװ ,ןםיװ טלאװעג ,טרא ןפיוא ךײלג ,ןיוש טאה רע
 ,ןםוזעי ןוא טאג ןשידײ םעד ןשיװצ קוליח רעד זיא סאװ ;טסירק א יצ
 ־טיא ןופ ,עינאמערעצ רעזעיגילער רעכעלטיא ןופ טאהעג האנה טאה רע ןוא
 .בוט־םױ רעכעלטסירק א ײם ,רעשידײ א ןעװעג זיא סע ײס ,בוט־םױ ןכעל
 ןפיוא ןענערג טכיל ןעזעג רע טאה ,לעשאר־ױנ ןיא ןעבאב רעד ײב ,טלמונא
 ,טגאזעג םיא טאה עדײז רעד .םניוזא זיא םאד םאװ ,טגערפעג טאה רע .שיט
 ־עג טאה אראלק) ןדײ ײב טכיל ןא ןעמ טדניצ תבש ןוא ,תבש זיא סע זא
 טכיל ןענערב וצ גהנמ םעד ױװקיעל ןיא זיוה םרעטומ ריא ןופ טכארב
 ריא טימ .ײז רעביא טשטנעבעג טינ טאה יז וליפא ןעװ ,םטכאנ־וצ־קיטײרפ
 םעד ףיוא ץיז־רתװמ טלאװעג טינ יז טאה ,ךיז ןרילימיסא וצ ןבערטש ןצנאג
 טרעבאר .(ןא ןראי־רעדניק עריא ןופ טאהעג ביל טאה יז םאװ ,גהנמ םענײש
 ־וצ־קיטײרפ טכיל ןדניצנא ךיוא לאז יז זא ,רעטומ ןײז ןופ טגנאלראפ טאה
 טאה יז .ןוטעג בילוצ םיא סע טאה ןירעטעק ןוא .עבאב יד יװ יזזא ,סטכאנ
 עזעיגילער עכעלטםירק ןוא עשידײ ןשיװצ קוליח ןײק טכאמעג טינ ללכב
 םנאמ ריא ײב ןעזעגוצ טאה יז םאװ ,םיגהנמ עשידײ יד דארג .םיגהנמ
 ־שיטאזקע רעײז טימ ןגיוצעגוצ יז ןבאה ,טנײרפ עשידײ עריא ײב ןוא ןרעטלע
 טדעײפעג ךיוא ,ךיז טײטשראפ ,טאה יז .ײז ןיא ןעזעג טאה יז םאװ ,טײק
 ־עג יז זיא ״רעטסיא״ ןוא ״םעמטסירק״ .םיבוט־םױ עםיורג עגעגײא עריא
 ־עג דעטלע זיא רע ןעװ ,טרעבאר ןוא .ךריק ןאשײגערגנאק א ןיא ןעגנאג
 ־םײגאב א ,ןעמוקעגמײהא זיא רע .ןײגוצטימ טראפשעגנײא ךיז טאה ,ןראװ
 ןפיוא ןעמולב יד ןופ ,ךריק רעד ןיא ןעזעג טאה רע םאװ ,ץלא ןופ רעטרעט
 ־טימ ןבאה עלא םאװ ,ןענמיה יד ןופ ,לגרא ןפיוא ןליפש םעד ןופ. ,רעמעלעב
 טימ ,ינק יד ףיוא טגאזעג טאה ןעמ םאװ ,תוליפת יד ןופ ,ראכ ןטימ ןעגנוזעג
 ןעמוקעג ךיוא טרעבאר זיא יוזא ןוא .דרע רעד וצ טזאלעגרעטנורא פעק יד
 ־עג םיא טאה רעטאפ רעד סאװ ,לפמעט םעד ןופ ,תאעפתה טימ לופ ,םײהא
 -־ ׳ןעמולב יד ,םיתילט יד ,ראכ ןטימ ןזח רעד .רופכ־םױ א ןיא ןיהא ןעמונ
 םיא טאה ,לפמעט ןיא טשרעהעג טאה םאוו ,טייקידבוט־םוי עםײוו עצנאג יד
 לפמעט רעד ־ ןבײלקרעדנאנאפ ךיז טנאקעג טינ ללכב טאה רע .ןעגנאפעג
 ןעװעג זיא סע .לפמעט רעד יװ ךריק־ יד ןוא ךריק יד יװ ןעזעגםיוא םיא טאה
 ,ןײטשראפ טנאקעג טינ רעבא טאה רע .טאג וצ ןטעב וצ ץאלפ ןײא יװ
 םעד ןופ. יא ,ךריק רעד ןופ יא טדײשעגפא טײװ םיא טלאה ןעמ םאװראפ
 ןופ רענײא ןיא לוש־קיטנוז רעד ןיא טינ םיא טקיש ןעמ סאװראפ ,לפמעט
 ערעדנא יװ ,ךריק סנטאט םעד ןיא רעדא םעמאמ רעד ןיא ,ןכריק ײװצ יד

 .רעדניק ערעײז ןיהא ןקיש ןרעטלע
 ־ילער ײװצ ןיא ןסקאװעגסיוא ,ןעמונעג ךות ןיא ,לגנײ םאד זיא יוזא
 יא טעװארפעג ןעמ טאה בוטש ןיא ןראזאל ײב זא ,ןעמוקעגסיוא זיא םע .םעיג
 טײטשראפ ,זיא סעמטסירק .םיבוט־םױ עםיורג עכלטסירק יד יא ,עשידײ יד
 ־םױ רעד ןוא ,תונתמ טימ ןעגנאהאב ,םיוב־סעמטםירק א טראד ןעװעג ,ךיז
 עלא ןופ טסײג םעד ןיא ןוא עינאמערעצ ליפ טימ ןראװעג טרעײפעג זיא בוט
 ןראפעג ןטרעבאר ןוא ןירעטעק טימ ראזאל זיא חספ .רעזײה רענאקירעמא
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 ־ארפ וצ ימ יד ןבעגעג ךיז טאה ןאמםארג קיזײא .רדס םוצ לעשאר־ױנ ןײק
 םנטאט םעד ןופ עינאמערעצ יד טקגעדעגראפ טאה רע טיױו יװ רדס םעד ןעװ
 עקידחספ ערעדנא ןוא הצמ ןםעגעג טאה ןעמ .טירטס סקעסע ףיוא בוטש

 ץלא טלעטשעגוצ טאה קראי־ױנ ןיא ראטאראטסער רעשידײ א סאװ ׳םילכאמ
 לאמא ,רעירפ לאמא — ,טײצ רענעגײא רעד ןיא .רדם ןראפ טײרג ןוא קיטראפ
 ־םיא״ רעכעלטםירק רעד ןעמוקעג זיא — ,ךײלגוצ וליפא לאמא ,רעטעפש

 ־ינכש רעד ןופ רעדניק יד ןפורוצפיונוצ ןעװעג גהונ ךיז טאה ןירעטעק .״רעט
 ןיא ןטלאהאב טאה ןעמ םאװ ,רעײא ןכוז ןופ עינאמערעצ רעד ראפ טפאש
 ןפארטעג טאה ,גנילירפ בײהנא קידנלאפםיוא ,בוט־םױ רעד .ןטראג ןםיורג
 ןרילאק עלא ןיא ננואילב טימ׳ןאוױד םענירג א טימ טקעדעגוצ ןטראג םעד
 ןוא רעטומ רעד טימ ןעגנאגעג טרעבאר זיא ןגראמירפ ןיא .ןטםוק יד ףיוא
 ,םעיצרוטסאנ יד ,סעיליל עםײװ יד .ךריק ןיא עסעמ רעד וצ לרעטםעװש רעד
 לפמעט םעד ,ךריק יד טריצאב ןבאה סאװ ,גנואילב־גנילירפ טימ ךעלגײװצ יד
 סאד ,ןעװעג ךעלקילג זיא רע .ץראה שלגנײ ןײז ןעגגאפעג ןבאה ,םײה יד ןוא
 רע ןוא ,הגומא םרעטומ רעד טימ יא ,םרעטאפ םעד טימ יא ,טרעבאר לגנײ

 .ןעזעג טינ הריתס ןײק םעד ןיא טאה
 םאד םיא ןעמ טאה יצ .ץזגואװשראפ םולח םדניק םעד זיא דלאב ראנ
 ןיא םעצכוב טימ ׳לאטורב רעדא ,ןפוא ןלעדײא ןא ףיוא ןרעהוצנא ןבעגעג
 ,לאמסנעד טאה םע יװ ,ןײרא םיגפ ןיא ןפראװעג םאד םיא ,ךיוב ןיא ,פאק
 יװ יוזא ענײלק יד ײב ןפארטעג טפא ,הפגמי־רעלטיה רעד ןופ ןעװעשוב םײב
 זא ,רעקידנסיורד א זיא רע זא ,טםואװעג ןיוש טאה רע ראנ ,עסיורג יד ײב

 רע זיא גאט קיא .ןטםירק יד וצ טינ ״ןדײ יד וצ טיג — טינ טרעהעג רע
 ןוא ,רעיורט א ןגעלעג זיא םינפ ןלעדײא־גנױ ןײז ףיוא ןוא ,ןעמויקעגמײהא

 :ןראװעג רעסערג ךאנ ןענעז ןגיוא עםיורג ענײז
 ןעמ טאה סאװראפ — טגערפעג רע טאה — ? אפ ,ןדײ ןענעז רעװ —
 ןכארבעגםיוא ןוא ןפורעגסיוא רע טאה — ? רימ ןענעז םאװ ןוא ? טנײפ ײז

 •ןײװעג א ןיא
 .טינ ןענײװ םיאב — ,טגאזעג ראזאל טאה — ,ןענײװ ףיוא־רעה —
 ןלעװ ,רעהא קירוצ םוק ןוא םורא ךיז שאװ ײג .דניק ץילק א ראפ טסאפ סאד

 .ןדײרכרודא ךיז רימ
 ,קירוצ ןעמוקעג זיא ,םינפ םעגעשאװעגפא־שירפ א טימ ,טרעבאר ןעװ

 ?ןביוהעגנא ןוא ךיז ןבעל טצעזעגקעװא רעטאפ רעד םיא טאה
 םאװראפ ?ןדײ ןענעז דעװ :םעגארפ ײרד טגערפעג ךימ טסאה —
 ןדײ :רעפטנע ןײמ וטסאה אד ? רימ ןענעז רעװ ןוא ? טנײפ ײז ןעמ טאה
 ןבאה ןוא עםאר רעסײװ רעד וצ ןרעהעג ײז ;ערעדנא עלא יװ ןשטנעמ ןענעז
 ראפרעד טנײפ ײז טאה ןעמ .ןשטנעמ ערעדנא עלא יװ תונורסח ןוא תולעמ

 רעײז טינ ,טסײה םאד ,טעטיראנימ א עיגילער רעײז ןיא ןענעז ײז לײװ
 אי ןעמ טאה ןטסירק ראפ .ײז ראפ ארומ ןײק טינ טאה ןעמ .לאצ ןיא סיורג
 ,טסירק א ןגאלש לאז ןעמ ביוא .לאצ ןיא םיורג ,ליפ ןענעז ײז לײװ ,ארומ
 א רעבא טגאלש ןעמ ןעװ .םיא ראפ ןעמעננא ךיז ןטסירק ערעדנא ןלעװ
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 ןדײ יד .םיא ראפ ןעמעננא ךיז ןלאז םאװ ׳ןדײ ךס ןײק אטינ ןענעז ׳ןדײ
 םױא־ןצונ ײז .דלאװ ןיא זוױח ױו ןענעז ןשטנעמ ןוא .טצישאבמוא ןעגעז
 םאד דלאװעג טימ ײז ןופ ןעמענוצקעװא ׳ײז ןלאפאב וצ טײקבאװש עשידײ יד
 .תוםנרפ ערעײז ןופ ײז ןביוראב וצ ׳טלמאזעגנא ןבאה ײז סאװ ׳םנגעמראפ
 עכלעװ ׳רערעכאװש רעד ףיוא דלאװ ןיא ןא־טלאפ היח ערעקראטש יד יװ טא

 ׳ןיטםירק א זיא עמאמ יד זןענעז רימ סאװ ׳ןסיװ טםלױוי .ןציש טינ ךיז ןאק
 ׳טלאז ׳רעדניק יד ׳ריא זא ׳טדערעגפא ןבאה ךיא ןוא עמאמ יד .דײ א ןיב ךיא
 ךיז ראפ ןבײלקסיוא ןײלא ׳רעםעב ןײטשראפ ןוא ןםקאװםיוא טעװ ריא ןעװ
 טינ טסאה וד זא ׳ךיא עז טציא .ןלעפעג רעםעב ךײא טעװ סאװ ׳הנומא יד
 ןא רענײא לײװ ? םאװראפ .ןםיװ ןיוש טםליװ ןוא ןטראװ וצ דלודעג ןײק
 טסליפ וד םאװ ׳טגאזעג םעפע ריד טאהי ׳ריד ןופ רערעקראטש א ״ףרואװםיוא
 רעלקאב ןוא ׳ןוז ןײמ ׳רדח ןיא ךיז וצ ןײרא ײג .טקידײלאב ןופרעד ךיד
 ׳זדנוא ײב .טלא ראי ןצײרד דלאב ןיוש ׳לגגײ ןסקאװרעד א טסיב .טוג ךיז
 ןיוש טסנאק וד זא ׳טסײה םאד ׳ןאמ א ראי ןצײרד וצ לגנײ א טרעװ ׳ןדײ
 רעדא ןרעקראטש ןטימ ץיז טםליװ וד יצ ׳ךיז ראפ ןסילשאב ןײלא טציא
 רעד ףיוא ןוא דײ א וטסיב דצ םרעטאפ ןײד ףיוא .ןרעכאװש םעד טימ
 טסאה .טסליװ וד םאװ ׳ןבײלקםױא טטנאק .טסירק א וטםיב דצ םרעטומ
 ןבײלקסיוא טסעװ וד ביוא ןוא .דיי א ײם ׳טסירק א ײס ןײז וצ טכער ךײלג א
 ־ירא טסיב וד זא ׳ןפראװראפ ךענאק טינ רענײק ריד טעװ ׳טםירק א ןײז וצ
 ךיא .טוג ךיז רעלקאב ןוא ײג .ןרעקראטש םוצ דצ ןרעכאװש םעד ןופ רעב
 ׳טגײה טינ ׳ןםאלשאב טסאה וד סאװ ׳ןגאז ןעמוק רימ טסלאז וד זא ׳לױו
 ךאװ א ףיוא וליפא ןגײלפא סע טםנאק .ןגראמרעביא רעדא ןגראמ טינ ךיוא

 ראלק ןענאק וטסעװ ׳ןקיאוראב רעירפ ךיד טםלאז וד זא ׳ליװ ךיא ,טײצ
 .ןוט וצ טםאה וד סאװ ׳ןעז

 .ןעגנאגעגקעװא טינ רעבא זיא רע ׳טלעטשעגפיוא ךיז טאה לגנײ סאד
 ןעמ .ןוט וצ סאװ ןםיװ וצ טינ ׳טכארטראפ ׳טרא ןפיוא ןענאטשעג זיא רע

 .קירוצ ךיז טלאה רע ראנ ׳ןגאז סעפע לױו רע זא ׳ןעז טנאקעג טאה
 ז טרעבאר ׳זיא סאװ —

 ־ רימ גאז ׳ךיד טעב ךיא — ׳סיורא לגנײ סאד טלמאטש — ׳אפ —
 ז ןטסירק ןוא ןדײ ףיוא ןשטנעמ יד טלײטעצ טאג טאה םאװראפ

 יד .ןטסירק ןוא ןדײ ףיוא ןשטגעמ יד טלײטעצ טינ טאה טאג —
 ףיוא טלײטעצ ןענעז ןײלא ןטםירקי יד ןוא .טלײטעצ ןײלא ךיז ןבאה ןשטנעמ
 ןשיװצ ךיוא ןוא .״סעיצאנימאגעד״ ןפור ײז סאװ ׳סעיראגעטאק דעקילדגעצ
 ־ער ׳ןדײ עשיסקאדאטרא זןעגנולײטנײא ענעדײשראפ ןאראפ ןענעז ןדײ
 טפא ךיז ןעגעז ןעגנולײטנײא עלא יד ןוא .ךיז ןפור ײז ךאנ יװ ןוא ןדײ־םראפ
 ןײז לאז םאד סאװראפ .עדמערפ יװ ךיז ןשיװצ ןםירעצ רעמ ךאנ ׳םיאנוש
 ־אב וטסלאוו םאד .ןרעפטנע טיג ףיורעד ריד ןאק ךיא .טינ ךיא םײװ ׳יוזא
 וליפא ביוא ׳טינ םיױו ךיא ןוא ׳חלג א ײב רעדא ׳בר א ײב ןגערפ טפראד
 יד ןעמעננא ךאד ןזו׳מ רימ .רעפטנע ןקיטכיר א ןבעג טנאקעג ריד ןטלאװ ײז

 ןעװ ׳ןפלעה ײז ׳ןעגעז ײז יװ טא ןבאה ביל ײז וליפא ׳ןענעז ײז יװ ןשטגעמ
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 ׳ןענעז ײז יװ טא ,םולשב ײז טימ ןבעל ןזומ רימ .ףליה רעזדנוא ןפראדאב ײז
 ײיא ,ןשטנעמ טימ ןבעל זומ שטנעמ א .רימ יװ יוזא ןשטנעמ ןענעז ײז לײ־ח
 עכעלטפאשלעזעג א זיא שטנעמ רעד .ןוטפיוא טשינראג רע ןאק ןײלא רענ
 רימ סאװ ,ץלא ןוט ןזומ רימ ןוא .טפאשלעזעג א ןיא ןבעל זומ רע ,היח

 .ןשטנעמטימ ערעזדגוא וצ ןסאפוצ דיז ןוא ׳ןענאק
 רע .רעבירא זיא ךאװ יד רעדײא ךאנ .ןבילקעגסיוא טאה טרעבאר ןוא

 ?טגאזעג ןוא רעטאפ ןראפ טלעטשעג ךיז טאה,
 ־רעטלע ןײמ יװ ןוא זיא עדײז ןײמ יװ ןוא ,אפ ,וד יװ ןײז ליװ ךיא —
 ׳טשינראג ןײז טסײה ןטראװ ליױו .ןטראװ טינ רעמ ליװ ךיא .ןעװעג זיא עדייז

 .טשינראג ןבײלבראפ וצ ארומ באה ךיא ,טינ ליװ ךיא ןוא
 ןיא ןוז ןײז ןבעגעגרעביא טאה ״דמכםה סנירעטעק טימ ,ראזאל ןוא
 רעד זא ,לפמעט רעדנעלײא־גאל ןופ רעגיבאר ,ןאמסקילג .רד ןופ תושר
 טרעײפעג טעװ עכלעװ ,הװצמ־רב רעד ראפ ןייז־ךירדמ םיא לאז רעניבאר

 .לפמעט םעד ןיא ןרעװ

 ׳םעד ןיא ןעזעג טאה רע .ןעװעג ךעלקילגרעביא זיא ןאמסארג קיזײא
 רעטאפ ןײז רעדא ,טאג .טאג ןופ סנ א ,דײ א ןראװעג זיא לקינײא ןײז סאװ
 ,דניז ענײז ןעװעג לחומ םיא טאה ,ןגאז םיא טגעלפ עמאמ יד יװ ,ןדע־ןג ןיא
 .ןבאה וצ ארומ סאװ רעמ טינ טאה רע .קירב רענרעזײא ןא ףיוא טײג רע ןוא
 .רופכ־םױ ןעמוקעג זיא סע ןעװ ןוא .הװצמ־רב ןראװעג זיא טרעבאר
 ־ױנ רעד ףיוא לוש ןײז ןיא םיא טימ ןענעװאד וצ ןדײז םוצ ןראפעג רע זיא
 םנדײז םעד וצ אקװד ןגיוצעג. ,ןטרעבאר ,םיא טאה סע היאם־טםיא רעקראי
 רע םאװ ,םיתילט יד ןיא ןדײ יד .לאמא ןופ טקנעדעג טאה רע סאװ ,לוש
 םיא ףיוא טכאמעג ןבאה ,רעירפ יװ ןגיוא ערעדנא טימ ןעזעג ײז טציא טאה
 זיא רע יװ לקיגײא ןײז קידנעעזוצ ,ןאמםארג רעטלא רעד ןוא .םשור ןפיט א
 ,זדלאה םעד םורא ,קילאש א טימ יװ ,לתילט א טימ ,םיא ןבעל ןענאטשעג
 ראנ ,ןבעל ןײז ןיא ןעמוקעגראפ טינ זיא םיר ןײק ראג ךײלג ,טליפעג טאה
 סרעטאפ ןײז ןופ וליפא ןוא רעטאפ ןײז ןופ ךיז טיצ םעדאפ רעגנאל רעד

 .םעדאפ םעד ןײז־ךישממ טעװ לקינײא סאד .לקינײא ץיז וצ ,רעטאפ
 .ןראװעג רעמירפ ץילא ןאמסארג רעטלא רעד זיא לקינײא םעד בילוצ
 טכא רעמ ןעמונעג ,ןראװעג רעמירפ ,ןטרעבאר בילוצ ,זיא החפשמ עצנאג יד
 ךריק ןיא ןײג רעטפא ןביוהעגנא טאה ןירעטעק .עיגילער ףיוא ללכב ןגײל
 .לפמעט םוצ ןדנובעגוצ רעמ ,רעוױטקא ןראװעג זיא ראזאל ךיוא ןוא ,ןײרא
 ףיוא ןעמוקעג זיא טײקרעכיזמוא ןא .וצרעד ןפלאהעגוצ ךיוא טאה טײצ יד

 .ןעגנערב טעװ ןגראמ רעד םאװ ,טםואװעג טינ טאה ןעמ .טלעװ רעד
 םע .לקינײא ןײז וצ ןדנובעגוצ קראטש ךיז טאה ןאמםארג רעטלא רעד
 ןוא םיא ןשיװצ ןראװעג ןםאלשעג דנוב רעגנע ןא טלאװ סע יװ ןעװעג זיא
 ־נורפשעגרעבירא זיא רע .ןוז ןײז וצ דנובוצ רעד יװ רעגנע ךאנ ,לקינײא ץיז

 .שרױ ןטקעריד ץיז ,לקינײא םוצ ןעמוקעג ןוא ןוז ץיז ןופ רוד םעד ןעג
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 םײב .רעטאפ םוצ ױו ןדײז םוצ רעמ טפעלקעג ךיוא ךיז טאה לקינײא סאד
 רעביא שודיק טכאמעג ׳טכיל ןדנוצעגנא סטכאנױצ־קיטײרפ ןעמ טאה ןדײז
 ןעמוק ןײז בילוצ ,ןטרעבאר ׳מיא בילוצ ןראװעג ןוטעג עקאט זיא םע .ןײװ
 םאװ ,ץלא וצ ןגיוצעג ,טצײרעג ,ןטרעבאר ,מיא טאה םע ןוא ,טײקשידײ וצ

 .שידײ זיא
 רע ןוא .ןײז ךעלקילג טפראדאב טציא ךאד טלאװ ןאמסארג קיזײא
 ןײז ןיא טאה רע .ןבעל ןכעלנעזרעפ ןײז טימ ךעלקילג ןעװעג עק־אט זיא
 ןופ דאזיפע ןעמענעגנאמוא םענײלק םעד טקעמעגסיוא ,טכאמעג לטבמ ץראה
 ־שידײ וצ ןעמוק סלקינײא םעד ךרוד ױו ןעװעג זיא סע .ןראי עגנױ ענײז
 עגנױ ענײז ןקוק ,רבע ןײז טימ ןכאמ םולש טנאקעג עדײז רעד טאה טײק
 ראג זיא םע .ײז ראפ רעמ ךיז ןקערש טינ ןוא ןײרא םינפ ןיא ךײלג ןראי

 ןעװעג זיא סע .ןבעל ןײז ןיא ןעמוקעגראפ טינ םואימ ןײק ןוא סטכעלש ןײק
 ־אמ סעמאמ רעד ,טפאשקנארק םגטאט םעד ״רעגנוה ׳דײל ,טײקמערא ראג
 ־ײל ןוא טײקכעלטנרא ׳עצארפ ערעװש ׳םעד טימ ךײלגוצ ׳ןוא שינרעט

 .טײקשיט
 א ׳ץאד א ןבילבעגרעביא זיא ץראה ןײז ןופ שינעפיט רעד ןיא ,ךאד
 רעבא טאה רע .ןלײהםיוא טפראדאב טלאװ ןעמ סאװ ׳דנואװ עקנישטנײלק
 ןופ רעםאװ עראלק םאד ןכאמ עגטומ טלאװעג טינ ׳ןופרעד ןרעלק טלאװעג טינ
 ןופ ןבירטעג טאה רע .קנאדעג ןקירעיורט םעד טימ ןבעל ןקידהחפשמ ןײז

 ״ןעזעג רע טאה לאמלײט ןוא .ןכאמ לטבמ טלאװעג םיא ׳קנאדעג םעד ךיז
 םיא ןליװ ׳טײקרעטצניפ רעפיט רעד ןופ פיא.וצ ךיז ןקערטש סאװ ,טנעה
 ךיוא טבײרטראפ רע .טינ ךיז טזאל רע ראנ ׳ךיז טימ ןפעלשקעװא ׳ןפיירגנא
 ןוא ,טבאגײב םיא ןלאפאב סאװ ׳ןעקנאדעג עקידהרוחש־הרמ יד דניװשעג

 ץיז — ׳החפשמ ןײז ןופ ןטלאטשעג עקיטכיל יד םיא וצ ךאנרעד ןעמוק םע
 יד ןופ ץלא םיא טמוק םאד זא ׳טכארט רע .לקיגײא ןײז ׳ןוז ןײז ׳בײװ
 ־סיוא ןײז לאז רע זא ׳טפא יוזא םיא טנראװ שטיװאקראמ .רד .רענײטשלאג
 ןא ןגארטרעבירא ןענאק וצ טלא־וצ זיא רע םעראװ ׳עטעיד רעד טימ טיהעג

 .רענײטשלאג יד ףיוא עיצארעפא
 טמענראפ עכלעװ ׳קיטילאפ יד .הלודגל הלוע רעמ ץלא טרעװ ןוז ןײז
 ןופ קירוצ םיא טלאה ׳עיגרענע עצנאג ןײז טגנילשראפ ׳טײצ עצנאג ןײז
 רעקיליװײרפ א יװ ןםילשנא ךיז רע ליװ ״ראבראה לריופ״ ךאנ .ןטפעשעג יד
 ןײז בילוצ ,טםניד־דעטילימ ןופ קירוצ םיא טזײװ ןעמ .ײמרא רעד ןיא
 ־אק א ןופ רעריפגא םעד ראפ םיא טמיטשאב טנעדיזערפ רעדי ראנ ׳רעטלע
 ־טעברא רע .דנאל ןרעביא ןטורקער ראפ ןרעגאל ןלעטשוצפיוא ףיוא עיםימ
 טזאלעגײרפ טרעװ ןוא המחלמ רעד ןופ טײצ עצנאג יד עיסימאק רעד ןיא טימ

 .טנאנעטױל־לארענעג ןופ גנאר ןטימ
 .טעב םזצ ןלאפעגקעװא רעדיװ אראלק זיא טײצ רענעגײא רעד ןיא
 ־ןקנארק ײװצ ןופ טנידאב טרעװ ׳טעב ןיא געט עצנאג טציא ןיוש טגיל יז
 רע רעדײא זיוה סאד ןגראמירפ ןיא טינ טזאלראפ ןאמסארג קיזײא .רעטסעװש
 ןעמוק וצ ךיז טלײא רע ןוא ,טעב ןיא ןםײבנא םעד וצ ןײלא טינ ריא טגנערב
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 ־ילעד עזיולב יד טימ רעפרעק רעכאווש רעד ןמז־לכ .םײהא םיפא ןופ ירפ
 טלאה ״טיוה רעסיױו רעלעדײא רעד טימ ענעגיוצאב ,ךעלדנײב עניד עטאק
 .ןבעל ןײז ׳תױח ןײז סאד זיא ״םיוק טעפישז יז וליפא ןעװ ״טעב ןיא ךאנ ךיז

 ןבעל ןפארט םעד ףיוא שטיװאקראמ .רד טלאה ןעלטימ ײלרעלא טימ
 םעד ראפ יװ ריא ראפ יוזא טינ .ףוג םענײלק םענעפמורשעגנײא ריא ןיא
 רעד .טעב ריא ײב דניק ןריולראפ א יװ טציז רעכלעװ ״ןאמסארג ןטלא
 םעד ךאג ןטלא םעד טימ ןעשעג טעװ םע סאװ ,םעד ראפ ארומ טאה ראטקאד
 רעד ,טנעמאמ רעד ןעמוקעג זיא םע ןוא •ןרעװ טיג טעװ ןבעל ןפארט רעד יװ
 רעד ןלאפעגגײא זיא טיוט ריא טימ ןוא .ןראװעג טינ זיא ןבעל ןפארט

 .םיא ןיא ךיז ןציש וצ ידכ ,טיובעג טאה ןאמסארג קיתיא סאװ ,םערוט

 ןגעק ײז טימ ךיז ןציש וצ טלעטשעגפיוא טאה רע םאװ ,טנעװ־ץוש עלא
 ־הרמ יד ןוא ,ןלאפעגנײא ןענעז ,רבע ןופ ןראמשאק עקידהרוחש־הרמ יד
 ־נײרא םיא ןוא מיא וצ ךיז ןקערטש וצ ןגארקעג טנאה עײרפ א טאה הרוחש
 ךיז ןביוהעגגא טאה טכאנ רעד ןופ ןוא .ץירא טכאנ רעד ןיא ךיז טימ ןפעלש
 טאה רע זא ,טנײמעג טאה דע םאװ ,ןיקסלאװאק ןופ ןטאש רעד ןדײנשםיוא
 ענײז טדעהעג טאה רע .ןײרא ור ןײז ןיא קיבײא ףיוא ןבירטראפ ןיוש םיא
 רע זא ״טםואװעג טאה רע .םיא וצ רעטנעענ ןוא רעטנעענ ןעמוק טיךט
 ־נא ןײק רעבא רע טאה לײװרעד .טעפש־וצ טרעװ םע רעדײא ןוט סעפע זומ
 זזמ רע ־.טבער טאה עזאר .גנילירפ ןפיוא ןטראװ וצ ראנ ,טינ הרירב רעד
 ןרעװ ןוטעגפא ץלא זומ סע ,ןגיוא יד ןיא ןראזאל ךיז ןפראװ וצ ןדײמסיוא
 רענעדליג רעד ןיא ןרעטניװפא ןזומ טעװ רע ןוא .העגיצב ״ליטש רעד ןיא
 ןיא םיא ראפ טלדנאװראפ ךיז טאה סאוז ,ןדע־ןג־רעטניװ םעד ןיא ,גײטש

 .םוגהיג א

13 

 ןיא ןענאמסארג קיזײא וצ ןעמוקעגנײרא גאט ןײא זיא גרעבנזאר סימ
 ,רעדורב רערעטלע ןײז ,לאירבג זא ,סײנ רעטכירעגמוא רעד טימ רדח ץיז

 .םיא טימ ןעז ךיז ןעמדקעג זיא
 1 רעדורב ןײמ י לאירבג —

 ־נא םיא באה ךיא .רעהא ןעמוקפיורא ןטעבעג םיא באה ךיא .אי —
 ־עגפא לדײא ץנאג רימ טאה רע ראנ ,ןעקנירט רעדא ןםע וצ סעפע ןטאבעג

 .סאװראפ ,ךאד טםײװ .טגאז
 יװ יוזא ,בוטש רעזדנוא ןיא ץיז םעוט טינ טעװ רע .סײװ ךיא ,אי —
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 ןיא קירא זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה ןאמםארג קיזייא ןוא — .עמאמ יד
 .ןייז וצ םינפ־לבקמ רעדורב ןײז לאז־טםאג

 םאװ ,ןדײ ןטלא םעד ףיוא טקוקעג טאה דע —!טסאג א ,לאירבג ,א —
 ־יש רעכײלג ןײז ןיא לכײמש םענעריולראפ א טימ םיא ראפ ןענאטשעג זיא

 .טנעקרעד טינ םיא טאה רע ןוא ,ןײרא דראב רעסיױו רערעט
 דלאב .טײצ עגנאל א ןיוש רעדתב ןײז ןעזעג טינ טאה ןאמםארג קיזײא
 ״רעדירב ײװצ יד ןשיװצ ךוסכם א ןעמוקעגםױרא זיא טיוט סעמאמ דעד ךאנ
 ערשכ םרעטומ רעד השוריב ןעמונעגרעביא ןבאה עכלעװ ,ןמעט ןוא ןלאירבג
 טאה םעם .תורשכ ןינע םעד רעביא עקאט ןעװעג זיא ךוםכס רעד .ןלעטאה
 ימאימ ןיא ,ןלעטאה ײװצ יד ןיא ןביוהעגנא זײװכעלםיב טיוט סעמאמ רעד ךאג
 ־םיב ןביוהעגנא טאה רע .תורשכ עגונב ןײז־ליקמ ,םליקםטעק יד ןיא ןוא
 רעװ ,טםײה םאד .״לײטס רשכ״ וצ ״רשכ ילטקירטס״ ןופ ןײגרעביא זײװכעל
 ןקישײלפ םוצ רעטופ ןגירק טנאקעג טאה ,טגנאלראפ טאה סע טםעג יד ןופ
 ־טינ א ,ךיז טײטשראפ ,ןוא ,עקניש ,״םעה״ עיצראפ א ךיוא םײהעג ןיא ,ןםע
 םקא טײז רעכלעװ. ןופ טגערפעג טינ טאה ןעמ ןוא ,קיעטס ןטרעבײרטעג

 ךאנ ןענעז,םילכאמ יד .ןטגיה ןופ רעדא טנראפ ןופ ,שײלפ םאד טמוק םע
 ןוה ,ךעלרעבעל עטקאהעג ,שיפ עטליפעג — ערשכ ,רקיע רעד ׳ןעװעג ץלא
 .״לײטם רשכ״ ,טגאזעג יװ ,ןעװעג רעבא ןיוש זיא םע .ךעלדײגק ,פאט ןיא
 ןעמ % טהנעטעג טאה םעס .םעד ןגעק טפמעקעג ,טריטםעטארפ טאה לאירבג
 זיא עקירעמא ןיא ןוא ,םאד ןעגנאלראפ ןדײ עקיטנײה יד ,ןוט טשיגראג ןאק
 ־עג טאה קיזײא .רע טגירק סאד ,ליװ רע םאװ ״דעד־לעב רעד הנוק רעד
 םעד ןופ סיורא זיא לאירבג .רעדירב יד ןשיװצ ךוםכס םעד ןכײלגםיוא ןפלאה
 ראפ ןאראטסער ןוא לעטאה ןרממ םענײלק א ןײלא טכאמעג ןוא טפעשעג

 טאה םעם .תורשכה תילכתב ,םולשה הילע ,עמאמ יד יװ ךיז טריפעג ,ךיז
 .השורי לייט ןײז ראפ ראי א טלעג עמום עםיװעג א ןלאצסיוא טפראדאב םיא
 ןופ טרעהעג טינ ןוא רעדירב יד ןעזעג טיג קיזײא טאה ךוסכם םענעי טניז
 לאמאטימ ןוא .ײז ןופ רע ןוא — םיא ןופ טײװ ןטלאהעג ךיז ןבאה ײז .ײז
 ׳ואטש א םיא טיג םע ןוא ,ןגיוא יד ראפ רעדורב ןרעטלע ןײז רע טעזרעד
 ערעטיש יד *רבק ןופ ןענאטשעגפיוא טלאװ עטאט רעד יװ יוזא טקגופ
 ןכעלטיא טימ ךיז טגעװאב ןוא ףיוא־טרעטיצ עכלעװ ,דראב עיורג עגנאל
 םיורא ךיז טיצ םאװ ,זדלאה רעראד רעגנאל א ,ןפיל ענײז ןופ ךיוה ןוא ריר
 ױצ םעד ןיא זיול ,ןעלסקא עניד עגײז ןופ פאנק־לגראג ןקידנפיול א טימ

 .טגארט רע םאװ ,לטאלאכ ןטײרב

 .םולשה־ױלע ,עטאט רעד יװ םיוא דלאב ןיוש טםעז ,לאירבג ,טםײװ —
 ידײ א ןיב ךיא ןוא דײ א ןעװעג זיא ״דכרבל ונורכז ,עטאט רעד ~
 •דראב רעד ןיא לכיימש א טימ לאירבג טגאז — ,םינפ ןײא ןבאה ןדיי עלא
 ־אצ עכעלרעי יד דיד רע טלאצ ז ןעמעס טימ סיוא־וטסכאמ יװ -־

 1 טכאמעגפא ןבאה רימ יװ ,ןעגנול

 .ןעמענ טינ ליװ ךיא —
 זטסײה סאװ —
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 ףתוש א ץיז טינ ליװ ךיא .תופרט ןופ ץיז־הנהנ טינ ליװ ךיא —
 .פא טינ םענײק רעבא וטסראגעג ׳ןלעטאה עפירט טסאה וד ,אלימ .וצרעד
 טײג םאװ ,לעטאה א רעבא .עפירט ןענעז ןלעטאה ענײד זא ,ןםײװ עלא
 ...תופרט טראד טפיוקראפ ןעמ ןוא לעטאה ןרשכ א ןופ ןעמאנ םעד רעטנוא
 .וצרעד ףתוש ןײק ןײז טינ ליװ ךיא .המשנ יד ךאד ךיז טקידניזראפ ןעמ

 זקאלב ןײא ןיא קלח ןײד טלאצעגסיוא ריד רע טאה ,ונ —
 ?וטםנײמ סאװ —

 טימ זןפוא רעדנא ןא ףיוא טלעג ץיד טלאצעגסיוא ריד רע טאה —
 ?לאמ ץיא

 ךיא ,תופרט ןופ ץיז־הנהנ טינ ליװ ךיא זא ,טגאזעג ריד באה ךיא—
 .הריבע ןא וצ ףתוש ןײק ץיז טינ ליװ

 יװ ? לעטאה ןרשכ םענײלק א ךאד טסאה ד וטסוט סאװ ןוא —
 ? םיוא וטםכאמ

 ׳ןעקנאד 'וצ טאג ,ןענאק רעדניק יד ? דײ א ףראדאב םאװ ,יוזא —
 טאג ,ךיא ןוא .רימ ןופ טשינראג ןפראדאב ײז ,ןײטשאב ץילא לטעטש רעײז
 רימ םאװ ,בײװ ןײמ טימ ךיא .ײז ןופ טשינראג ךיוא ףראדאב ,ןעקנאד וצ

 •ןדײ ןעגעז רימ יבא ,רימ ןבאה ,ןבאה
 ךיא לעװ ,טסליװ וד ביוא .השורי קלח ןײד ןלאפ ןזאל וצ דאש א —
 זיא םעס סאװ ,טנעם ןבעלטיא ןגירקסיורא ןאק ךיא .רעיאל ןײמ טימ ןדײר
 םנײד זיא סע .טפעשעג קיטכיװ א זיא םע .ןטפעשעג יד ןופ קידלוש ריד
 ןענאמפיוא ןאק ךיא .םיא ןופ רעטנזיוט ריד ןעמוק םע .םנײז יװ טקנזפ

 .טנעס ןכעלטיא םיא ןופ
 .םעד טימ ןוט וצ ןבאה טשינראג ליװ ךיא זא ,טגאזעג ריד באה ךיא —
 טלקאש ןוא לאירבג טגאז — ,ןופרעד ןסיװ טינ ליװ ןוא ןרעה טינ ליװ ךיא

 .םקידאמט סעפע ןופ יװ רעפרעק ןצגאג ץיז טימ פא ךיז
 סעפע ךיא ןאק סאװ ״ונ — .ןאמסארג קיזײא טגאז — ,טםליװ וד יװ —
 .סעפע ךאד וטםליװ םתםה ןמ ,ןעמוקעג טסיב וד זא ? ריד ראפ ןוט שרעדנא
 .ןינע םעד ןיא ןפלעה רימ טםלאז וד זא ,ןעמוקעג עקאט ןיב ךיא —
 ןרעקקירוצ לאז רע זא ,םעס רעדתב ןײד טימ ןדייר טסלאז וד ,ליװ ךיא
 ־הילע ׳ןעמאמ רעד ײב יװ יוזא ,תורשכ קירוצ ןריפנײא ןוא ךרד ןשידײ ןפיוא

 .לעטאה ריא ןיא ,םולשה

 םאװ ,ךיא — ןעלסקא יד טימ יצ א טימ ןאמםארג טגערפ — ?ךיא —
 ןגאז לאז ,ןלעטאה ענײמ ןיא תורשכ ןײק טיהעגפא טיג לאמנײק באה ךיא
 ןרעג טינ םע טלאװ ךיא ? לעטאה ןײז ןיא ןריפ ךיז לאז רע יוזא יװ ןעמעס

 .םענזיב ענײמ ןיא טשימעגנײרא רעװ ךיז טלאװ םע ןעװ ,טאהעג
 רבק ןיא ור ןײק טינ טאה עמאמ יד םאװ ,ןא טשינראג ריד טײג —
 לעטאה ןרשכ םעד ןיא ,ןאראטסער ריא ןיא ,זיוה ריא ןיא םאװ ,םעד רעביא

 ?תופרט־ליכאמ ןעמ זיא הנמלא סהיעמש ׳ר ןופ

 — ? רבק ריא ןיא ור ןײק טינ טאה עמאמ יד זא ,וטםייװ ןענאװ ןופי —

 .ןאמסארג טגערפ
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 רעד טצכערק — ,טוג ןיוש םע סײװ ךיא זםיױו ךיא ןענאװ ןופ —
 ׳עטאט רעד ראנ ,עמאמ יד ראנ טינ ןוא — .ץכערק ןעמורפ א פא רעדורב
 תופרט־ליכאמ ,טײקינײלק א .ןדע־ןג ןיא ןעור טינ ךיוא ןאק ,הכרבל ונתכז
 הגמלא םהיעמש ׳ר ליױו ,ןײא־ןעײטש ןדײ עמורפ ואװ ,ןאדאטסער םעד ןיא
 טראד םיא טעװ ןעמ .ןעמאנ ץיז ךאנ טגארט רע ןוא ,טריפעג םיא טאה

 .הלילח ,ןײז־שנעמ
 טאה ןוז ןײמ ןעװ ,טגאזעג לאמא ךיוא עמאמ יד רימ טאה סאד —

 ןראװעג זיא לקיגײא ןײמ ,ךאד וטסעז ןוא .ןירעטעק טימ טאהעג הנותה
 םענעגײא ןײז ןופ ראנ ,וצרעד טײנעג טינ םיא ןבאה ןרעטלע יד .דײ א קירוצ
 רשפא טלאװ יז .טבעלרעד טינ סע טאה עמאמ יד םאװ ,דאש א •ןליװ ןטוג

 .ןבראטשעג רעטכײל לאמםנעד
 ,עטאט רעד טינ ,עמאמ יד טינ ? ןוטעג םע טאה ,וטםגײמ ,רעװ ןוא —
 ײז .ריד ראפ טימעג ךיז ןבאה ןוא ןפאלעג עדײב ןענעז ײז ? םולשה־ױלע
 ־סיוא טיג ןבאה ײז ןענאװ זיב ,טורעג טינ ןוא תובא־תוכז טקעװעגפיוא ןבאה
 רעדניק־םדניק ערעײז זא ,ןרעװ ןטינשראפ טינ לאז טלעװ רעײז זא ,טריפעג
 סאװ ,םעד ראפ ןלאצפא ןעמאמ רעד טינ וטםליװ טציא ןוא .ןדײ ןײז ןלאז

 קירוצ לאז רע זא ,רעדורב ןײד טימ ןדײר ןוא ,ריד ראפ טימעג ךיז טאה יז
 ? תורשכ ןריפנײא

 ״ץילא ךיא ז םיא טימ ןדײר לאז ךיא זא ,ךיא ןיב רעװ רעבא —
 טיהעגפא טינ לאמנײק ןלעטאה ענײמ ןיא באה ,טגאזעג ןיוש ריד ךיא באה

 .תורשב ןײק
 .טראנעגפא טינ לאמנײק םעגײק טסאה .שרעדנא םעפע טםיב וד —
 לעטאה םעד ךאנ טריפ םעס רעבא •דשכ ראפ םפירט טפיוקראפ טינ טסאה
 לעטאה א זיא םע זא ,טםײװ טלעוו עצנאג יד ןוא ,ןעמאנ סעמאמ רעד ףיוא
 יז ןוא ,ןעורנײא טינ עקאט יז ןאק ראפרעד ןוא .הנמלא סהיעמש ׳ר ןופ
 קירוצ לאז םעס זא ,ןעז ,םשה־ןעמל ,לאז ךיא זא ,ןגאז ןעמוקעג רימ זיא

 .טריפעג ךיז טאה יז יװ ןריפ ךיז לאז רע ,תחשכ ןריפגײא
 •טרעדנואװראפ ןאמםארג טגערפ — לןגאז ןעמוקעג ריד זיא יז —

 מאה םע זא ,טניױועג ןוא טגאלקעג ,ךעבענ ,טאה יז .םולח ןיא ,אי —
 .ליטש לאירבג טגאז — ,ץראה םאד ןםירעצ

 .טכארטראפ ךיז טאה ןאמםארג
 ? םעד ןיא עקאט טםביולג וד ןוא —
 ? ןעד יװ ,יאדװא ? וטסנײמ סאװ —

 םעס — •ךיז ראפ יװ ןאמסארג טגאז — ,הלװע ןא םע זיא יאדװא —
 .ןעמאנ ריא ףיוא ךאנ טײג םע ןוא ,לעטאה םעמאמ רעד ןעמונעגרעביא טאה
 ןעמ ,רעכיז ףיוא טינ םײװ ךיא .ץעזעג ןגעק זיא סע זא ,וליפא ביולג ךיא
 ךיא •ןטײנ םיא ןאק ןעמ ,ץימ ךיא .םעד ןגעװ ןגערפכאנ ךיז ןפראדאב טעװ

 סעמאמ רעד זא ,טלאװעג באה ךיא לײװ ״דשורי לײט ןײמ ןעװעג לחומ באה
 ךיוא וטסיב םעד ףיוא .טריפעג םע טאה יז יװ יוזא ,ןריפ ךיז לאז סענזיב
 ריד לאז רע ןוא ,ןלעטאה סעמאמ רעד ןזאלוצרעביא םיא — ,ןעגנאגעגנײא
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 .םיא טימ ןדײר ןװאײפ לעװ דיא •ןעגנדלאצ עכעלרעי ןיא ןלאצסיוא
 ? ןכראה ךימ טעװ רע ,טםנײמ

 ןוא םרעיאל טםאה וד זא ׳טםײװ רע .ןבאה ארומ רע טעװ ריד ראפ —
 .דמלמ א ׳םיא ראפ ךיא ןיב םאװ .ןבעג הצע ןא םיא ןגעק ריד טסנאק וד

 טימ ןײז בשײמ דיז לעװ דיא •םעד ןיא ןוט וצ סעפע ןעז לעװ ךיא —
 .רעיאל ןײמ

 וטסעװ ׳ריד וצ ןעמוק לעװ ךיא ןעװ זא ,טםואװעג דלאב באה ךיא —
 .ןגעװ םעמאמ רעד ןופ ןוט סאד וטסעװ ,רימ ראפ טינ ביוא .ןפלעה רימ

 םאװ ,ןםײװ עטיוט יד זא ׳עקאט וטםנײמ .ןגעוו םעמאמ רעד ןופ אי —
 ןאמםארג טלכײמש — ? םעד טימ ךיז ןריםערעטניא ןוא ,ןעוט עקידעבעל יד

 .עינאדיא טימ

 ,םישעמ ערעזדגוא ןגעװ ןםײװ ײז .ײז ןםײװ יוא־יוא ? ןײנ ,ןעד יװ —
 ןדע־ןג ןיא תחנ ײז ןבײלק ,סטוג רימ ןעוט .הלילח ,עטכעלש ןוא — עטוג
 םירוםי ׳ךעבענ ,ײז ןבאה ,םטכעלש ,הלילח ,רעמאט .זדנוא טימ דיז זעײרפ ןוא

 .זדנוא ראפ טמעשראפ ןרעװ ןוא
 .ןבראטשעג זיא ןבראטשעג ,רעדורב ןײמ —•

 ? אד ןבעל רעזדגוא זיא ,רעדיװ ,םאװ -יוזא ןעװעג טלאוו םע ןעװ —
 ליפ יוזא ,ראפרעד ןדײל ליפ יוזא ןלאז רימ זא ,םע טאה טרעװ א ראפ םאװ
 ־קעװא םע רע לאז ןוא ,רעלטיה א ןעמוק לאז ״דברדא ? טימרעד ןבעגפא ךיז
 תילו ןיד תיל ןײז עקאט לאז םע ביוא .טימרעד ןטלאה ךיז ןאק רע .ןעמענ
 ףיוא טאג א אד זיא סע ,רעדורב ,ןײנ .טינ קםע רעצנאג רעד ךיז טניול ,ץיד
 ,םאמ א ןוא גאװ א ןוא ,טבײרשראפ סאװ ,טנאה א אד זיא סע .טלעװ רעד
 רכש א אד זיא םע .טלעװ א רקפה טינ זיא סע ,ןײג .טגעװ ןוא טםעמ םאװ
 ןבאה ןעמ ףראדאב לאמלײט .םישעמ ערעזדנוא עלא ראפ שנוע ןא ןוא
 ,רעטנאלפ םעד ןופ ןעײרדסיוא טינ ןײלא ךיז ןענאק רימ םעראװ ,תובא־תובז
 ,לשמל ,םענ .טלעװ רעד ףיוא טרעטנאלפראפ ךיז ןבאה רימ ןבלעװ ןיא
 וצ קידוצ לקינײא ןײד טכארבעג טאה ,וטסנײמ ,רעװ .ןײלא ךיד עקאט
 ,עטאט רעד ןוא עמאמ יד .ןײנ ? רעטומ ןײז ? רעטאפ ןײז ? וד ? טײקשידײ
 טנאקעג טינ ,ךעבענ ,ןבאה ײז .םיא ראפ טימעג ךיז ןבאה ,םולשה־םהילע
 ןעװעג זיא תורדד ערעײז ןופ רונש רעד ןמז־לכ םירבק ערעײז ןיא ןעורנײא
 ןוא ךיד ךאנ ןלעװ ײז ,ןעז ךאנ טסעװ וד ןוא ? טסײטשראפ .ןטינשעגרעביא
 ךיז טלקאש ןוא לאירבג טגאז — ,טײקשידײ וצ קירוצ ןעגנערב ןוז ןײד

 .ןענעװאד םײב יװ םורפ
 — ,ןדײ ןײז וצ טרעהעגפיוא טיג לאמנײק ןבאה ךיא ןוא ןוז ןײמ —

 .קיזײא טגאז
 ־ראפ יוזא ןעװעג טנעז ןוז ןייד ןוא וד ראנ .סע טגאז רעװ ״דלילח —
 .טאג ןגעװ ןרעלק וצ טאהעג טינ טײצ ןײק ראג טאה ריא זא ,ךיז טימ ןעמוג

 .ץלא זיא טלעװ יד זא ,טנײמ ןעמ ,םיוא טיג סע טכאמ ,גנױ זיא ןעמ ןמז־לכ
 םיוא־טניר ןבעל םאד יװ טעז ןעמ ןוא רעטלע רעד ףיוא רעבא טמוק ןעמ זא
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 טינ טאה ןעמ ביוא ״טוג טיג זיא ״םאפ רענעטלאפשעג א ןופ רעסאװ ױו יוזא
 .ןעמוקוצנײרא רעכלעװ ןיא טלעװ עטיױוצ א ךיז טײרגעגנא

 ןענאק רימ םאװ עטםעב םאד ןעוט ןוא ןוטעג ןבאה ךיא ןוא ןוז ןײמ —
 ןוא ךעלרע ןא ןריפ וצ ״ןהלװעאב וצ טינ םענײק טימעג ךיז ןבאה רימ •ןוט
 ״גינעג טלעװ רעד ןיא ןשטנעמ ןעמערא ןא ראפ זיא םאד ןוא .ןבעל ךעלטנרא

 .טרעפטנעראפ ךיז טלאװ רע ױו קיזײא טגאז —
 טלעװ עצנאג יד .הלילח ז שרעדנא ןעד טגאז רעװ ״םױועג ״םיװעג —
 ״טאג וצ ןטעב ףראדאב ״רעדורב ןײמ ״זדנוא ןופ רעכעלטיא ראנ .סע טםיױו
 ״םישעמ ענײז טימ ןעמעש ןפראדאב טינ ךיז לאז רע זא ״ןפלעה םיא לאז רע
 ־רענעי ףיוא דובכה־אסכ ןראפ טפשמ םוצ ןרעװ טלעטשעג טעװ רע ןעװ
 ״שטנעמ א ךאנ יאדװא ןוא ״םעד ןגעװ ןרעלק זומ זדנוא ןופ רעכעלטיא .טלעוו
 וצ ןבילבעג טינ ןיוש זיא טײצ ךס ןײק ןעװ ״רעטלע רעד ףיוא טמוק םאװ
 הבושת יט ־טגאזעג ןבאה םימכח ערעזדנוא יװ יוזא .םישעמ ענײז ןטבירראפ

 .רעדורב ןײמ ״טנוזעג בײלב ״ט .טיוט ןײד ראפ גאט א

 ןזיװעגםיוא ןקיזײא ךיז טאה ״רדח םעד טזאלדאפ טאה לאירבג ןעװ
 .ריט ןײז ךרוד ןעגנאגעגםיורא טלאװ רעטאפ ןײז ןופ ןטאש רעד ױו

 מיג טור ״םולשה־הילע ״עמאמ יד יװ ןעזעגםיוא יוזא עקאט טאה םע
 וצ קירוצ לקינײא סקיזײא ןעגנערב וצ ןטלעװ ןײא־טסײר ןוא רבק ןיא
 טאה ןאמםארג קיחיא .טגאזעג םיא טאה לאירבג רעדורב ןײז יװ ״טײקשידײ
 םיא טאה ראזאל ױו םעד ךאנ ןירעטעק רונש ןײז ףיוא טקוקעגסיורא טאהעג
 טעװ ןירעטעק זא ״ןרעהוצנא ןבעגעג םיא ןוא םעד ראפ טײרגעגוצ טאהעג

 רעטכאט רעד ןא ״ןײלא ןירעטעק זיא ןעמוקעג .״םײנ עטוג״״ ןבאה םיא ראפ
 לקינײא סאד טאהעג רעביל טאה רע .טכירעג ךיז טאה ןאמםארג יװ ״עזיאול
 ״םיא ײב עטסטבילאב יד ןעװעג זיא עזיאול .ןוז םענעגײא ןײז יװ סנײז

 טאה יז .עיגילער םעמאמ רעד ןא ןטלאהעג ךיז טאה לדײמ סאד וליפא ןעװ
 ףיוא ןעגנאגעג טפא רעטומ רעד טימ זיא ראנ ״ןעמוגעגנא טינ עיגילער יד
 סערעטניא ץיק יז טאה עיגילער סרעטאפ םעד ראפ .םרעקײװק ןופ תופיםא
 יוזא יװ ״טגערפעג לאמטפא ךיז טאה ןאמםארג קיזײא .ןזיװעגםיורא טינ
 רעד רעבא .ךעלקינײא ײװצ ענײז ןשױוצ ןײז שינעטלעהראפ סאד טעװ
 טבעלעג ןבאה ״ןוז ןײז ײב זיוה עצנאג.םאד יװ ״רעטסעװש יד ןוא רעדורב
 טכארבעגגײרא טיג גנורעטשעצ ןײק טאה עיגילער ןינע רעד :עינאמראה ןיא
 ־ראפ וצ ןטײקכעלגעמ עלא טימ טימעג ךיז טאה ראזאל .עילימאפ רעד ןיא
 ־םער ןוא ץנארעלאט םיורג קידנוײװ ״דצ רעלארטײג רעד םעד ןיא ןבײלב
 זיא ׳ןירעטעק ׳בײװ ןײז ןוא .ענײז טינ זיא סאװ ׳עיגילער רעד ראפ טקעפ
 זיא םזירעקײװק ןיא הנומא ריא .ץנארעלאט ןופ רעטסומ א ןעװעג ךיוא
 ־עג. רעכיג זיא הנומא עתמא ריא .טײהניואװעג ןופ ךאז א ריא ײב ןעװעג
 ׳םיכרד ענײז עלא ןוא ןאמ ריא ראפ טפאשביל ןוא טפאשײרטעג יד ןעװ
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 ךיוא טאה ליפעג םעד ןופ .רעדניק יד ראפ גראז ןוא עביל עכעלרעטומ יך
 ־עג רעדניק עריא ןוא ןאמ ריא ?ןרעלטיה וצ האנש עפיט ריא טמאטשעג
 ץילא ויז יז טאה ׳טפדורעג טרעװ םאװ ״דנומא רעד רעדא ׳עסאר רעד וצ חעה
 ןבעגעגרעביא ךיז טאה ליפעג םאד ןוא ׳עטפדחעג יד ןופ עגײא ױו טליפעג
 טאה ץראה ןײז ןוא ןעזעגוצ סאד טאה ןאמםארג רעטלא רעד .רעדניק יד
 טאה רע יװ /׳ןליפעג עשידיי״ עריא טימ ׳ןירעטעק .תחנ ןופ טרעטײרבעג ךיז
 םאד ׳עזיאול ,רענעגײא ׳רעטנעענ לאמא־םאװ ןראװעג םיא זיא ׳טגאזעג ךיז
 עגנאל עניורב עריא טימ ׳טײקטאקילעד ריא טימ טאה ׳לקינײא עטסטבילאב
 טײרפעג ךיז טאה רע .ןאראלק ןײז ןיא טנאמרעד םיא ןגיוא עםיורג ןוא דאה

 .ףיורעד טראװעגםיוא ןוא ןעמוק ןטלאזעג ריא ףיוא
 רע ןבלעװ טימ ׳טראװ טשרע ןײז ןעװעג זיא — ־ןעזיאול זיא ואװ —
 יז זא ׳טגאזעג ךאד רימ טאה ראזאל — .רונש ןײז ןעװעג םיג&־לבקמ.טאה

 .ריד טימ טמוק,
 — ? ןראפמײהא קירוצ געמ ןוא טשינראג ךיא ןיב ןעזיאול ןא —

 .לכײמש ןטײרב א טימ ןירעטעק טגאז
 ־אנ םינפ סאד ׳יורפ עקידנעײטשאב טײקצגאג מיא םיוא ׳עטנוזעג יד
 ־טינ א ׳טײקיטולבלופ רענעגייא רעײז טימ קידנעילב ןפיל יד ׳שירפ־ךעלריט
 ׳ןראי רעקיםײרד עטשרע עריא ןיא יז טאה ׳עטרעדופעג טינ ןוא עטבראפעג

 .גנױ שלדײמ ןעזעגסיוא ךאנ ,רעדגיק ענעסקאװרעד יױוצ טימ
 — ? ןעמונעגפיוא ךימ טאה רעװש ןײמ יװ טרעהעג טםאה ׳עזאד —

 .סיוא ךעלײרפ יז טפח
 ףיוא טקוקעגסיורא באה ךיא יװ טסיױו וד ׳לדיימ טבעלש וד ׳א —
 סעפע ךיוא זיא עזיאול ראנ ׳טסמוק וד זא ׳טגאזעג רימ טאה ראזאל טניז ׳ריד

 .רימ ײב
 ־אװ ריא ןעעערבראפ וצ יװ ןוט וצ סרעסעב סעפע טאה עזיאול —
 ןיא ןוז רעד רעטנוא וליפא ןעװ ׳ןענעז רימ ױו ׳טײל עטלא טימ עיצאק
 ראפ רישפמעה־ױנ ןײק רעדניק־רעװאגאה יד טימ ןראפעג זיא יז .עדיראלפ

 .ןאזעס־יקס םעד
 .ןאמסארג טגערפ — •? םרעװאנאה יד ןענעז רעװ ? רעװאנאה —

 ? ןיוש וטסײװ טציא ״.אק ןוא ןאמדלאג ׳רעװאנאה״ —
 ־אה יד טימ ןוט וצ יז טאה סאװ ? טירטםלאװ ןופ ןריקנאב יד —

 ? סרעװאנ
 ־עגםיוא אקװד טאה יז ביוא ׳ײז טימ ןוט וצ אי יז טאה םתםה־ןמ •—

 רעמעראװ רעד ןיא טיג ׳ײנש ןוא זײא ןשױוצ ׳טלעק רעד ןיא מיז וצ ןבילק
 .עדיראלפ ןיא ןוז

 םע ׳ארומ באה ךיא ?יקם ףיוא — ךעלםיפ עטאקילעד עריא טימ —
 .ןעשעג טינ םעפע ריא לאז

 לאז סע רעוו ןאראפ זיא סע .ןבאה טינ ארומ ןײק ףראד ןעמ —
 ׳טעראגראמ ׳ןיראטרבח ריא .טנעה עטוג ןיא זיא יז .ןבעג גנוטכא ריא ףיוא

 .סקילעפ ןוא ׳ריא טימ זיא
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 ז םקילעפ זיא רעװ —
 .ןסױו טסליװ וד ביוא ׳ןתח ריא .רעװאנאה םקילעפ —

 .לײװ א טכארטראפ ךיז טאה ןאמםארג רעטלא רעד
 .טגאזעג רע טאה — ז ראג יוזא —

 .רעם ,םעי .—
 ז ןעשעג םאד זיא ןעװ —

 ךיז ןענעק רעדניק יד .ןעשעג זיא םע ןעװ ׳טינ ןײלא ןםײװ רימ —
 ׳טעראגראמ טימ טרבחעג ךיז טאה עזיאול .םיוא םע טעז ׳גנאל ןופ ןױש
 ןעװעג ןענעז רעדורב ןטימ טעראגראמ .ךאנ לוש רעד ןופ ׳רעטםעװש ןײז
 טליפשעג ןבאה ײז .ײז וצ ןעמוקעג זיא עזיאול ןוא ׳זדנוא ייב טםעג עטפא
 רימ רעדײא ׳לאמאטימ .פמעק ןיא ןעמאזוצ סרעמוז יד טכארבראפ ׳סינעט
 ןגנאל ןטימ ןײרא ׳עזיאול ׳יז טמוק ׳רעהא ןעמאזוצ ןראפ טלאזעג ןבאה
 ןײק ןראפ ןזאל יז לאז ךיא זא ׳רימ ײב ןטעב עדײב ןעמענ ײז ןוא ׳ןםקילעפ
 ׳רימ ןוא ביל ךיז ןבאה ײז זא ׳רימ ײז ןרעלקרעד לײװרעד .רישפמעה־ױנ
 ־אב טםלאװ .ךודיש ןפיוא הכרב רעזדגוא ןבעג ײז ןלאז ׳חעטלע סעזיאול
 ־םיורא םיוק ךיז טאה יז .טנעמאמ םעד ןיא ןעזיאול רעזדנוא ןקוקגא טפראד
 ןכעלטיא ךיז טכיר רוחב רעד .םקילעפ ןשיטעלטא ןקראטש םעד ןכעל ןעזעג
 םיא טמענ ןעמ רעדײא ׳רע ליװ ׳רעטילימ ןיא ןפור םיא לאז ןעמ זא ׳גאט

 ײז ןעז וצ עידעמאק א ןעװעג זיא סע .הלכ א טימ ןרעכיזראפ ךיז ׳קעװא
 רע ןעװ ׳יז יװ ןריולראפ ןוא ןקארשרעד רעמ ךאנ ןעװעג זיא רע .חײב
 ןוא םינפ ךעלקילג א טימ ןענאטשעג זיא יז .טנאה סעזיאזל ןטעבעג טאה

 .״יביל ךיז ןבאה רימ ׳אפ״ :עלעגײפ א יװ טרעשטיװצעגםיורא
 ׳טלײצרעד םיא טאה ןירעטעק םאװ ׳טרעהעגםיוא טאה ןאמסארג קיזײא
 ןיא ׳ןאראלק טעז רע זא ׳ןזיװעגסױא השעמ־תעשב םיא ךיז טאה סע ןוא
 ןוטעגנא ךיז טאה רע .םיטש ריא טרעה רע ןוא ׳לקינײא ןײז ןופ טלאטשעג
 טעמכ ׳ןעיור א טימ ןװיכב טגערפעג ןוא ןליפעג ענײז ןטלאהאב וצ חוכ א

 :ןאט ןזגורב
 1 ףיורעד ןגאז וצ ײז ןבאה םאװ ׳ןרעטלע ענײז ןוא —

 ןטשרע םעד .גאטימ ףיוא זדנוא ײב ןעװעג ןענעז םרעװאנאה יד —
 ךיז ןעק ראזאל .דנעלײא־גנאל ןיא זדנוא וצ ןראפעגםיחא ײז ןענעז קיטגוז
 ןטעבדא ײז ואװ ׳טעטימאק־ףילער םעד ןופ ׳רעװאנאה םקעלא ׳רעטאפ ןטימ
 ןבאה ןוא ןעזיאול ןענעק ײז .ײרפ ןוא ןפא רעײז ןעװעג ןענעז ײז .ןעמאזוצ
 א ןיא ןעמוקראפ זומ הנותח יד :ײז ןלעטש גנידאב ןײא ראג .ביל רעײז יז
 ןעמ .לענאיצידארט רעייז ןענעז סרעװאנאה יד ׳טםײװ .בר א טימ ׳לפמעט
 ןיא ןשטנעמ עטמיראב ליפ ןבאה .םוחי ןםיורג ןופ ןעמאטש ײז זא ׳טגאז

 .דנאלשטײד ןופ ןעמאטש ײז .םײבאר ׳עילימאפ רעײז
 ךיז ראפ ןוא ׳ןאמםארג רעטלא רעד טגאז — ׳םאד סײװ ךיא ׳אי ׳אי —
 םנאמסארג היעמש ...םנאמםארג יד ׳ןעמוקעג טײװ דעײז — :רע טכארט
 םקעםע ןופ היעמש ...םרעװאנאה יד טימ ךדשמ ךיז זיא לקיגײארוא ןא
 ,םיכםמ זיא עזיאול ןוא ׳ונ —:טגערפעג רע טאה ךײה רעד ןיא ןוא — .טירטס

 זלפמעט םעד הא בר ןפיוא םיכסמ
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 בןןה ןײלא ךיא ראנ .יאדװא ןעביל בילוצ טינ ןעד ןעמ טוט םאװ —
 .סעװאטאק ןופ ןאט ןקיטנעק א ןיא ןירעטעק טגאז — ,ןעװעג םיכםמ טינ

 .ןירעטעק ״ןראװעג שרעדנא םעפע טסיב ־־
 ז שרעדנא יוזא יװ —

 טבאמ םאװ ׳ריד ןיא ןאראפ זיא סעפע ראנ ,יוזא יװ ,טינ םײװ ךיא —
 .שרעדנא ךיד

 ? םע זיא םאװ ,ןסיװ עקאט ליװ״ב —
 ןפאלעג וטסלאװ טפאשײרטעג ראפ זא ,ײרטעג עגושמ יוזא טםיב —

 .ןײרא רעײפ ןיא
 .אפ ,ףנוח רעטלא ןא טםיב —

 •ןאמסארג טגאז — ,תמא ןא ףיוא םע ץימ׳ב —
 ריד ךיא ןיב ראפרעד 4ומא ןא ףיוא סע טםנײמ וד זא ,םײװ׳כ —

 •ךעלקילג רעײז ךיז טליפ ןוא ןעװעג םיכסמ טאה עזיאול ,אי — .לחומ

 .טכארטראפ ךיז טאה ןאמםארג

 וד זא ,טגאזעג רימ טאה ראזאל םאװ ,סײנ עטוג יד םאד זיא —
 זןעגנערב רימ טםעװ

 ־ײא ענײד םאװ ,ךעלקילג טינ וטםיב ז סײנ עטוג ןײק טינ םע זיא —
 זקלאפ ןײד וצ קירוצ ןעמוק ךעלקינ

 ׳א .סרעװאנאה יד טימ ךיז ןײז ךדשמ םאד ןוא .רעכיז ,רעביז —
 זטרעהעג םעפע ריא טאה ןטרעבאר ןופ .ךעלקילג רעײז ןיב ךיא

 טראד טעברא רע .םיא ןופ װירב ןגנאל א ןגארקעג ןבאה רימ ,אי —
 רעכעלײרפ ץיק טינ זיא םע .םאװ יצ ,רעפלעהסיתא ןימ א .ןיעלפאשט א ײב

 טםלאז וד ,ליװ ךע .וױרב םעד ןבעגעגטימ רימ טאה ראזאל .וױרב
 רע .וױרב םעד ריד ןבעג וצ טינ קשח ןײק רעבא באה ךיא .ןענעײל םיא

 .רעקירעיורט א רעײז זיא
 יד םיוא ןאמםארג טקערטש — ,וױרב םעד רימ ביג ,ןירעטעק ,ןײנ —

 .טנאה
 םאד ןבערבעצ ריד טעװ סע ,טנעײלעג טינ םיא וטםלאװ רעסעב ׳—

 , •תא׳ו
 ראפ טלאצאב רעמ ןבאה ערעדנא .ןענעײל ךימאל ,טינ טכאמ סע —

 •ץראה ןכארבעצ א יװ םעד

 ז םאװ ראפ טלאצאב •— ,
 ןופ טמענ ןוא רעטלא רעד טגאז — ,ןדײ ןענעז ײז םאװ ,םעד ראפ —
 — ? וצ רע טיג ,ךאנ םיא טנפע רע רעדײא ןוא .װירב םעד טנאה םנירעטעק
 זא ׳עז •ןירעטעק ףיוא גנוטכא ביג ,עזאר .רדח ןטײװצ ןיא ןײגנײרא לעװ ךיא

 .ןלעפ טינראג ריא לאז סע
 ןטםנײפ םעד ןגארקעג באהי ךיא .טגראזאב ץלא ןיוש טאה עזאר —

 .טיװם
 ץיג וצ ךעלסיפ עניד ןוא טנעה עלעדײא עכלעזא טימ ,ראנ ןכעראב —
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 טגגןז _ ,רישפמעה־ױנ ןיא טםערפ עכלעזא ןיא ״ײנש ןפיט ןיא יקס ףיוא
 .ןאראלק ןײז ןגעװ השעמ־תעשב טרעלק רע ןוא ׳ךיז ראפ יװ ןאמםארג

 ,ןאראלק ףיוא גנוטכא טיג רע יװ ןײלא דיז ןעזעג טאה ןאמםארג קיזײא
 םלקינײא ןײז טימ רדח ןײז ןופ לעװש יד ןטערטעגרעביא זיא רע תעשב

 .טנאה ןיא װירב

 טימ קידנזײװנא ׳ןעזאר ײב ןירעטעק טגערפ — ? דיז רע טליפ יװ —
 .רעװש םענעגנאגעגפא םעד ףיוא ןגיוא יד

 ביולג ךיא .טכענ עקיאורמוא טאה רע .טוג יוזא טינ זײװנטײצ —
 .םיא ףיוא ןטוג םוצ ןקריװ טעוו זדנוא טימ אד ןייז ןײד זא ׳ףאה ךיא ןוא
 החפשמ ןבאה זומ רע .גנאל ןופ ןײז אד ׳ןירעטעק ׳טפראדאב ןיוש טםלאװ

 .ךיז םורא

 טניואװעגוצ יוזא זיא רע .החפשמ ןייז ןופ ענייא יוו םיא טםיב וד
 .ריד וצ

 טלטיורראפ ןוא עזאר טגאז — ׳טולב ןגײא ןײז יװ טינ רעבא ׳אי —
 .הרוחש־הרמ מיז טימ ךימ רע טקערש לאמטפא — •דיז

 ראזאל .םיא רעביא קיאורמוא רעײז ךיוא ןענעז דיא זיא ־יאזאל —
 ׳טציא טלאה ראטקאד רעד .שטיװאקראמ .רד טימ רעדיװ טדערעג טאה
 ׳געט עגגוי ענייז ןופ שינעייווכאנ א רשפא ׳עשיכיםפ א זיא טייהקנארק ןייז זא
 ןבאה ףראדאב רע .ור יד קעװא םיא ײב ןעמענ םאװ ׳תונורכז ערעטיב —

 .רעטאיכיםפ ןטוג א

 •רעטאיכיספ א וצ םיא ןעמענ וצ ירפ־וצ ךאג זיא םע זא ׳טלאה דיא —
 ביולג דיא .זעותענ רעמ ךאג ןכאמ ןוא ןקערשרעביא ראנ םיא טעװ םאד
 ־קעװא ׳ןליװ ןײז ןגעק ׳םיא טאה ןעמ םאװ ׳תועט א ןעװעג זיא סע זא ׳וליפא
 רע ןעװ ׳רעםעב דיז טליפ רע .רעהא טקישעג ןוא טעברא רעד ןופ ןםירעג
 ־עג יד ןיא ןוטנײרא ךיז ןוא םײהא קירוצ ןעמוק טעװ רע .ןאפש ןיא זיא

 .ןםעגראפ רע טעװ ״ןטפעש
 רעטכאװעגפיוא טימ ןירעטעק טגערפ — ? ןםעגראפ רע טעװ סאװ —

 .טײקירעגײנ
 !טײקשיראנ א ׳א —

 י טגאזעג םעפע ריד טאה רע —
 טאה — ׳ןראי עגנױ יד ןיא ןבעל גנירג אזא טאהעג טיג טאה רע —
 ןעגנאגעגכרודא זיא רע -־ ׳עגארפ רעד ףיוא ןרעפטנע וצ ןטימעגםיוא עזאר

 .ןעמיזקעג םעפע וצ זיא רע זיב געװ ןרעװש א
 ? טםנרע ךאז יד זיא —

 יךאז עכלעװ —
 .קיאורמוא םיא טכאמ סאװ ׳םאד —

 .טײקינײלק א ׳ןײנ —
 ן קיאורמוא יוזא םיא טכאמ סאד ןוא —

 ־אטרא ײב ןראװעג ןגיוצעגפיוא זיא רע זא ׳ןעקנעדעג ףראד ןעמ —
 ־םארג רעטםימ .ןשינעביולג ענדאמ טימ ׳עמורפ־שיטאנאפ ׳ןרעטלע עשיסקאד
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 טכערמוא דעדעווטעי ףיוא ףראש טריגאער סאװ ׳ןםיװעג ןכאװ א טאה ןאמ
 .הלװע ןוא

 סע ראנ — ׳יוזא ךיוא זיא ראזאל — ״ןייש רעײז עקאט זיא סאד —
 .טײקיאור רעטםקינײװעניא ןיא ,טנוזעג ןיא רעײטדצ טסאק

 •טלאה ךיא לײװ טינ .ןכײלגםיוא ןענאק םאד לעװ ךיא ,ביולג ךיא —
 ךיז רע טעװ רשפא .ןוט וצ בילוצ םיא ידכ ראנ ,קיטכיװ רעײז זיא סע זא

 .ןקיאוראב םעד ךאנ
 ן ןוט וצ טאה םאד ןעמעװ טימ ,וטסײװ —

 .טגאזעג רימ טאה רע ,אי —
 ־ראפ רע םאװ וט ,פא טינ םע גײל ,ערעײט עזאר ,ךיד טעב ךיא —

 .םיא ןגעװ ןקארשעגנא רעײז ןענײז רימ .טגנאל
 ראנ יװ ...טגנאלראפ רע סאװ ,ץלא ןוט לעװ ךיא ,ןירעטעק ,אי —

 .םײהא קירוצ ןעמוק רימ

 ,וױרב םעד ליױורעד טנעײל ,רדח ןרעדגא םעד ןיא ןײלא ,ןאמםארג קימיא
 ןטריפוקא םעד ןופ רעטאפ םוצ טקישעגוצ טאה טרעבאר לקינײא ןײז סאװ
 ,סאד ראנ ,טוג רעייז טינ רע טײטשראפ וױרב ןופ תורוש ליפ .דנאלשטײד
 ־ײב ענייז ןופ ךראמ ןזיב ףיוא ןטלא םעד טרעדור ,אי טײטשראפ רע סאװ

 :רענ
 בײה ךיא ,שמנעמ רעגנױ א רעײז ךאנ ןיב ךיא ,רערעײט רעטאפ״
 םורא אד ראפ ךיא סאװ ,טײצ ןכאװ ײװצ יד ןיא רעבא ,ןבעל וצ ןא טשרע
 רעלטיה ואװ ,ןרעגאל־עיצארטנעצנאק יד ןכויזרעטנוא ראפ עיסימאק רעד טימ
 רעײז ,ךיז טכאד ,ךיא ןיב ,עפארײא ןופ רעדירב ערעזדנוא ןטלאהעג טאה
 ־אק־זאג יד ,סעיראטאמערק יד ,רעצעלפ יד ןעזעג באה ךיא .ןראװעג טלא

 .ליפ יוזא טרעהעגנא ךיז ןוא ,ןרעמ
 ךיא ליװ םנײא ראנ .ליפעג ןײמ ןבײרשאב טינ טציא ריד ןאק ךיא״
 ןקיצנײא־ןײא ןופ םישעמ יד ןענעז םאד זא ,טינ ביולג ךיא ־ןגאז ריד
 יד רעדא ןשטײד יד ,קלאפ ןקיצנײא־ןײא ןא ןופ רעדא ,רעלטיה ,ןשטנעמ
 ןײא ןופ טינ טמוק דניז יד ,סטכעלש םאד .טםליװ וד יװ ײז ףזר ,םיצאנ

 ,ןכערבראפ ,טכערמוא תורוד ןוא תורוד ןופ טלמאזעגנא זיא םע ראנ ,רוקמ
 ־אב ןענעז עלא רימ סאװ ,ןשטנעמ ןגעק ןוא טאג ןגעק דניז ,גנוקירדרעטנוא
 ,שיטסילאירעטאמ א ןבעל ןוא טבעלעג ןבאה סאװ ,עלא רימ ־־ ,ןעגנאג
 ־עג ךיא .דלאװ ןיא תױח עדליװ ראפ טכאמעג זדנוא טאה םאװ ,ןבעל קידגיז

 ןשטנעמ יד זא ,ןעװעג ןײלק ןיב ךיא ןעװ ,טגאזעג לאמא רימיטסאה וד ,קנעד
 ,ןכאװש םעד ףיוא ןא־טלאפ רערעקראטש רעד ואװ ,דלאװ ןיא תױח יװ ןענעז
 רימ לײװ ,ראפרעד טינ טפדורעג ןוא טקיגײפעג ,ןדײ ׳רימ ןרעװ יוזא ןוא
 ־אװש ןענעז רימ לײװ ,ראפרעד ראנ ,ערעדנא ןופ רעגרע רעדא דעסעב ״ןענעז
 רעד ןופ טיטעפא םעד ףיוא־טצײר טײקכאװש יד ןוא ,ערעדנא יד ןופ רעכ

 .היח
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 עקירעמא ןיא זדנוא ײב וליפא סע עז ךיא ןוא ,אד ןעזעג סע באה ךיא״
 ׳סישזער־דעלטיה םײב ןעװעג זיא סע יװ ,ןטײצ־םענסיוא ןיא ראנ טינ —
 ־אקע רעזדנוא ןיא ןעזעג םע באה ךיא .ןבעל ןכעלגעט־גאט רעזדנוא ןיא ראנ
 לקיטש םאד ןדעדנא ןופ רענײא ןםײר סאד ןפור רימ יװ ,ףמאק ןשימאנ
 טײקכאװש סמעגעי ןגעװ הבוט רעזדנוא ןופ ןצונםיוא םאד ,ליומ ןופ טיורב
 ־אקע םעד ןיא טנאפשעגנײא יוזא ךיז ןבאה רימ .טײקנפלאהאבמוא רעדא
 ,שײלפ ןסיב םעד ראנ יװ ךיז ראפ טשינראג ןעעז רימ זא ,ןגאװ ןשימאנ
 רענעגײא ןײמ ןופ טכארט ךיא .ליוט םנטײװצ ןופ ןפאכסיורא ןענאקי רימ םאװ
 ראנ ,ןדײז־רעטלע ןײמ ,רעטאפ םנדײז םעד טנעקעג טינ באה ךיא .החפשמ
 א ןיא טעבראעג טאה רע זא ,ךיא םײװ ,טרעהעג באה ךיא סאװ ,םעד ןופ
 ואװ ,םעטםים־ץיװש רעד רעטנוא פאש ןעשיםקאדאטרא ןעמורפ א ןיא ,פאש
 .ןבעל ןײז ןעװעג טינ רעבא זיא טעברא יד .טכוזדניװש ןגארקעג טאה רע
 ־ראפ םיא ןענעז םאװ ,העש עײרפ ראפ יד ןענאק וצ ידכ ,טעבראעג טאה רע
 ןעװעג זיא טעברא ןײז .טאג ןביול ןוא ןעגעװאד ,דומלת םעד ןענרעל ׳ןבילב
 עדײז רעד רעבא .ןבעל ןקיטסײג ןײז ראפ לטימ־ףליה א ,ךאז־זומ א ראנ
 רעײא ראפ טעברא יד טכאמעג טאה ריא ,(הפצוח ןײמ לחומ רימ ײז) וד ןוא
 מעד ײב טאה ריא ןוא .טאג ראפ הדובע רעײא ״דנזמא רעײא ,ןבעל קיטםייג
 םזצ ןראװעג טנעז ריא טכענקראפ יװ טליפעג טינ ןוא טסואװעג טינ ראג
 ראפ ,רעטאפ ,לחומ רימ ײז .ךלומ רענרעדאמ דעד זיא סאװ ,םזילאירעטאמ
 ןיא ןעמוקעג זיא גנורעדנעראפ עםיורג א ליױו ,םאד גאז ךיא .רעטרעװ יד

 .טריפראפ זדנוא טאה םזילאירעטאמ רעד יװ ןעזעגנײא באה ךיא טניז ,רימ

 ךיא ןעװ ,טעטיזרעוױנוא ןיא ןײגקירוצ לעװ ךיא יצ ,טינ םײװ ךיא״
 רימ ראפ טסאה וד םאװ ,סריוק םעד ראפ טינ רעכיז .ןעמוקמײהא לעװ

 ןפראדאב רימ טעװ סאוז ,ןסיװ שיטקארפ יװ רעמ טיג זיא סאד לײװ ,טמיטשאב
 ־רעל טינ לעװ ךיא .עמריפ רעזדנוא ןיא טעברא רעקידרעטעפש ןײמ ןיא ןצונ
 ־שיטקארפ ןײק .ץעזעג ןײק טינ ,ןטפאשגםיװ עשימאגאקע ןײק טינ — ןענ
 ךיא לעװ ,ןרידוטש ללכב לעװ ךיא ביזא .רימ ראפ טײקיצונ ןײק ןוא טײק
 ךיא םאװ ,םאד טיג — ,ךעלצינ־טינ ,שיטקארפ־טיג זיא םע סאװ ןדידוטש
 ...המשנ ןײמ ראפ םעפע ראנ ,טיורב לקיטש ןײמ ראפ ןבאה םע ףראדאב
 ןעגנאגרעד זיא סאװ ,ןאמ רעטלא ןא יװ ןרױלראפ ײטש ךיא ראנ ,גגױ ןיב ךיא
 ראפ סע זיא סאװ .ךיז ראפ טנאװ א טניפעג ןוא — געװ ןײז ןופ קע םוצ
 ראפ םע זיא םאוו ? טכארבעגנײרא זדנוא טאה ריא רעכלעװ ןיא ,טלעוז א
 1 ןבעגעגרעביא ,עגנױ ,זדנוא טאה ,רוד רערעטלע רעד ,ריא סאװ ,טלעװ א

 ־יזנ ןופ ,טײקיצונ ןופ ,טײקשיטקארפ ןופ ,טײקלאער ןופ טלעװ יד זיא םאד
 עשיטקארפ יד ,ןרעטלע עקידגגראז עטוג יד ,םײה יד ,לוש יד סאװ ,טײקיט
 ׳קיצונמוא ,שיטקארפמוא — ןײז ליװ ךיא .ןבעגעג זדגוא ןבאה סרערעל
 טלעװ רעד ןיא ײטש ךיא .טסליװ וד ביוא ,שיטםאטנאפ וליפא ,לאערמוא
 ןבאה סאװ ,סרעריפ יד ןיא טינ ביולג ךיא .ןפלעה טינ רימ ןאק ןוא ןרױלראפ
 ־עיצארטנעצנאק יד וצ טכארבעג זדנוא ןבאה ײז .טציא זיב טריפעג זדנזא
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 -עיצארטגעצנאק עקיטםײג ןוא עשימאנאקע ,עשיזיפ םינימ עלא וצ ,ןרעגאל
 .״םיא ןיא ןביולג ןעגאק לאז ךיא סאװ ,טאג א ףראדאב ךיא .ןרעגאל

 ׳וױרב םעד ןופ ןעװעג ספות טינ ןאמםארג רעטלא רעד טאה ליפ ׳ליפ
 ענעגײא יד רעביא־טרזח לקינײא ןײז םאװ ׳ןעמוקעגראפ םיא זיא ענדאמ ראנ

 :טגאזעג טלמונא םיא טאה לאירבג רעדורב רעמורפ ןײז סאװ ׳רעטרעװ
 טאהעג טינ ראג טםאה וד זא ׳ךיז טימ ןעמונראפ יוזא ןעװעג טםיב וד״
 ךיז ןגעװ ראנ .טלעװ דערעדנא רעד ןגעװ ׳טאג ןגעװ ןרעלק וצ טײצ ןײק

 .״טרעלקעג וטסאה ןײלא

 לײמ רןןמשרע ףוס
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 לייט רעטייווצ

1 

 ־יא ןא זיא ,טוקיטענאק ,קורבגנירפם ןיא ״קאילאפ״ ןאראטסער רעד
 ־ײא ריא טאהעג ךאנ טאה טאטש יד ןעװ ,טרעדנוהראי ןטצעל ןופ בײלברעב
 ־עג ןוא ןענופעגםיוא ךאנ יז ןבאה רעקדאי־ױנ יד רעדײא) עימאנאיזיפ ענעג
 ־גנע־ײנ א ןופ עימאנאיזיפ יד ,(קראי־ױנ ןופ טאטשראפ א ריא ןופ טכאמ
 ענײא טמענראפ ״קאילאפ״ רעד .טאטש רעלעירטםודניא רעקיםײלפ רעדנעל
 ,טרילעדאמרעביא ,טידבעגרעביא ,טירטם־ןיעמ ףיוא םעדײבעג עטלא יד ןופ
 רעד ןופ אפמעט םענעטיבעג םוצ טםאפעגוצ ,לגילפ עטיובעגזצ־ײװצ טימ
 רעניואװנײא עשירײא יד ןשיװצ רעלופאפ רעײז זיא ןאראטםער רעד .טאטש
 ־ןיעמ ףיוא ןבלעװעג ןופ רעמיטנגײא ,טײלטפעשעג עפורג א .טאטש ןופ
 טײהניואװעג םיוא רעמ — ,טײצ־גאטימ ןעמאזוצ טראד ךיז ןפערט ,טירטם
 ־יא ןא ךיוא זיא םאװ ,שיט־טסעגמאטש א ײב — ,טײקכעלמעװקאב רעדײא
 טעפמיא רעד ןעװ ,עיצארענעג רעדנא ןא ןזפ ,טײצ רעדנא ןא ןופ בײלברעב
 םעד ןיא ׳אד .ןלזג א יװ טאטש יד ןלאפאב טינ ךאנ זיא קראי־ױנ ןופ
 ןעמ טסײװ גאטימ ןופ העש רעד ןיא שטאכ ,טינ ךיז ןעמ טלײא ,ןאראטםער
 ןופ טעפמיא םענעגושמ םעד ןופ ,שינעפאכ ןוא שינעגאי םעד ןופ אד ךיוא
 רעבא .קורבגגירפס רעביא ןטאש א יװ טגיל עכלעװ ,טאטש רעםיורג רעד
 טימ טליפעגרעביא זיא ןאראטםער רעד ןעװ ,העש־גאטימ רעד ןיא וליפא
 רעקידנעטש א ןופ ערעפםאמטא עשימײה יד ץלא ךאנ אד טשרעה ,ןשטנעמ
 יד ךיוא יװ ,טסעגמאטש יד ןוא ראטאראטםער רעד .לעטנעילק רעשימײה
 רעײז ןופ ךאנ ךיז ןענעק ײז .טאטש ןיא ענעםעזעגטלא עלא ןענעז ,רענידאב

 .ןעמאנ ןטשרע םײב ,םרענלעק יד יװ טסעג יד ׳ךיז ןפור ןוא ןא טגגױ
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 קירוצ ןאראטםער רעד מגירק ,רעביראפ זיא העש־גאטימ יד ןעוו
 ־קידייל ראפ זיוה־עפאק ןשיאעפארײא ןא ןופ רעגײטש ןפיוא רעמ ,םינפ ץיז
 ײב טײצ יד ןעגנערבראפ וצ ראנ ,ןוט וצ םאװ טשינראג ןבאה םאװ ,רעײג
 ךיז טקידײל םיוק .ןםעומש רעדא גנוטײצ א ןיא ןקוקנײרא ,ךעלשיט־עפאק
 — ,ןלאנאיםעפארפ ןוא םירחוס ענעמונראפ יד ןופ םיוא ןאראטסער רעד
 ־אפ םעד ןא קירזצ רע טמענ — ,ןטנעגא־גנורעכיזראפ ,ןטסיטנעד ,ןטאקאװדא
 ,ענעגײא ראפ א רעביא טראד ןבײלב םע ;םנטײצראפ ןופ אפמעט ןכעלעמ
 .דרעפ־ףיול ףיוא ןטעװעג ןביג רעדא ןא־ןעמענ סאװ ,ןשטנעמ עשימײה
 ןזפ ״םרעקײמקוב״ עלא טימ טכאקעגסיוא זיא סאװ ,רענלעק םעד ןקיאמ וצ
 ־עג ןא ךיוא טמענ קיאמ .דרעפ חוכמ ןײז־הצע־לואש ךיז ןעמ טמוק ׳לםעטש
 ןעיצ ,ךעלשיט ײב ןציז קילא םרעקײמקוב יד .םרעקײמקוב יד ראפ ןטעװ
 .דרעפ ןופ ןסעומש ,ןעגנוטײצ עשיטאטש יד ןיא ןײרא־ןקוק ,גאטימ ןגנאל א
 ךרוד רעטעברא עסײװ יד — ןעמוק םיא וצ .קיאמ טריפ ערעײז ןטפעשעג יד
 טײז רעד ןיא ריט־רעטניה א ךרוד — רעטעברא־רעגענ יד ,ריט־טנארפ רעד
 ,ץירא טנאה ןיא םעפע םיא ןקעטש ,טראװ א ןײא םיא ןעמיור :ךיק ןופ
 עיצקאזנארט עצנאג יד .ךײלג ןדניװשראפ ןוא ,רעביא םעפע ײז טיג רע רעדא
 ראג רעדא ,רעיוא ןפיוא טראװ א טימ ,קנואװ ןפיוא טריפעגכרודא טרעװ
 עשינעמכאפ ענײז ןריפוצםיוא ןקיאמ טיג רעבא טרעטש םאד .דײר ןא
 טכירעג־טפיוה םאד ךיק ןופ םיורא רע טגנערב אד .רענלעק א ןופ םעיצקנופ
 עלא טימ ,רעגײטש ןשיליופ ןפיוא טכירעגוצ ,״ױטס שירײא׳, ןא ,גאט ןופ
 ץלא םאד טלאה רע סאװ ,רעטופ ןוא טיורב ,ןסנירג ,טאלאס — ,ןבאגוצ
 — ,רילגנאשז א ןופ טײקטקישעג רעד טימ טנאה ןײא ןיא ץאט א ףיוא
 ,רעליפש־דרעפ א פא רע םקיטראפ ,טםאג םוצ ךיק ןופ געװ ןפיוא ,יוזא ןוא
 טלעפראפ ,דײר ןא ץלא ,םיוא םיא טלאצ רעדא טלעג־טעװעג םיא ןופ טמענ

 ףיוא םענײא ןזײװאוצנא ,טסאג םענעמוקעגנײרא ןא ןםירגאב וצ ךײלגוצ טינ
 ,טסאגמאטש ןטלא ןא טראװ א טימ ןליטשוצנײא ,ןעמענראפ וצ ץאלפ א
 רעדא טרעםעד ףיוא קידנטראװ ,דלודעג יד ןרילראפ ןביוהעגנא טאה םאװ

 ןוא ,עדאם־ןוא־יקסיװ א שיט א וצ ראב רעד ןופ וצ רע טגארט אד ?עפאק
 .קנואװ א וצ רע טפראװ ןטײװצ א ,דוס א םענײא ץיא רע טמיור געװ ןפיוא
 יוזא ,ליטש יוזא — ,סרעקײמקוב יד ראפ טפעשעג ןיא רע טוס יוזא ןוא

 .םוא טינ םעד ףיוא ךיז טקוק רענײק זא ,ךעלריטאנ יוזא ,טקישעג

 רע טגאמרעד ןעזסיוא ןצנאג ןײז טימ .םינפ םענעגנא ןא טאה קיאמ
 — ירעואב רעקראי־ױנ דעקילאמא רעד ןופ סרענלעק עקידנעגניז יד ןא
 ןגיוא עקיטכיל עצראװש ,עגירפושט רעכעלצראװש א טימ ,רעכעלקיד א
 רעײז רע זיא ,טײקכעלקיד רעצנאג ןײז טימ ? םעצנאװ עצראװש עקיד ןוא
 עשיטאבארקא ןא םירבא יד ןיא טאה רע זא ,ןגאז טעמכ ןאק ןעמ ,ךעלגעװאב
 .רעטרע ליפ ףיוא ךיילגוצ ןעניפעג ךיז ,ךיז טכאד ,ןאק רע .טײקשיטסאלע
 רע .ןקור ןיא ןגיוא טאהעג טלאװ רע יװ זיא סע :ץלא רע טעז לכ־םדוק
 שיט ןײא ײב ןײטש ןאק רע :שיט ןכעלטיא ייב ךיז טוט םע םאװ ,טסייװ
 ־נא םעדיןיא שיט א ײב טדער ןעמ סאװ ,ןרעה ןוא ןאראטסער קע ןײא ןיא
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 םדין ןעיירשרעבירא <טסאג א ןענידאב ןטימ ןיא ׳ןאק רע ?קע ןטײװ ןרעד
 טראד טרעװ םאװ ׳םעומש א ןיא דיז ןשימנײרא ןוא ןאראטםער קע ןרעדנא
 .םירבא ענײז עלא טימ — ןעװעדנאמאק ׳ןעקניװ ׳ןלעפאב ןאק רע .טריפעג
 םױטש א טימ לופ םיא ײב טנעה עדײב ,ךיק רעד ןופ םיורא טמוק רע יװ
 .קילב ןקידנעמענמורא ןײא ךרוד רע טםײװ ׳רעזעלג עדימאריפ א ןוא רעלעט
 ןעמ םאװ ׳ןעמוקעגנײרא זיא םע רעװ ׳דעלשיט יד ײב ןעמיעװ טלעפ םע םאװ

 ־אב ןעמ ןעמעװ ,ץאלפ א ףיוא טראװ סע רעװ ׳ןעמענפייוא ןײש םיא ףראדאב
 יד טימ ןעקניװ א טימ ןוא—׳ןטראװ ןאק םע רעװ ןוא ןענידאב דלאב אי ףראד
 טנאה רעד ןיא רעלעט גראב םעד טימ ׳ןפיל יד טימ ׳זאנ רעד טימ ׳ןגיוא
 ־ ןוט ויצ ןבאה ײז םאװ ׳ןא טזײװ ׳סרענלעק ערעדנא יד טימ רע טעװעדגאמאק
 ־עגנײרא זיא רע ׳טינ טסעז .ןאמדלאג רעטםימ ראפ ץאלפ ךאמ ~
 םיא זאל ׳ךיז טלײא ןאםלענ רעטסימ .ןלאצ ליװ שיט רעסיתג רעד .ןעמוק

 .ןאלעמקעמ טיערטסישזדעמ ריאפ ץאלפ ךאמ .ןטראװ טינ

 מעזרעד ׳שיט ןטצעזאב א וצ רעלעט סיוטש א וצ־טגארט רע יװ ןוא
 טינ זיא יז ליױו .ידײל א ׳אי .ןאראטםער ןיא ןעמוקנײרא ״ידײל״ א רע
 רעצראװש א — ׳גנודײלק ריא טיול .״עקידנםיורד״ א זיא יז .עגיה ןײק
 ןוא ׳ןירעקראי־ױנ א זיא יז זא ׳רע טנעקרעד — ׳טערעב רענײלק א ׳גוצנא
 םעד ןיא ׳אד יז טוט סאװ .ידײל א םיא ײב זיא ןירעקראי־ױנ עכעלטיא
 יז ׳ןײנ ז ןאראטםער םעד ןיא ׳אד ןכוז וצ יז טאה סאװ זןאראטסער
 ןא סעפע בילוצ טמוק יז .דלאב רע טסײװ סאד .ןםע רעהא טינ טמוק
 טינ ךיז טצעז יז ׳ןײנ .עקאט טפערט רע ןוא .ןצימיא טכוז יז .ןינע רעדנא

 ־דאי ינאפ יד טציז סע ואװ ,עסאק רעד וצ וצ־טײג ראנ ׳שיט א ײב קעװא
 ־װאלםאז ןאפ .יקסוואלםאז ןאפ ׳דאטאראטסער םעד ןופ רעטכאט יד ׳אגיװ

 רעד ןיא רעגײטש ןײז זיא םע יװ ׳ראב רעד רעטניה טײטש סאװ ׳ןײלא יקם
 זיא ןאראטסער רעד ןעװ ׳ןטײצלאמ ןשיװצ טײצ רעד ןיא ׳גאט ןופ טײצ
 טעז ׳יקםװאלםאז ןאפ — ׳רעשעלפ יד ןשיװצ רדמ א טכאמ ןוא ׳ךעלקידײל
 טדער עכלעװ ׳ידייל רעד וצ וצ־טייג ןוא רעשעלפ יד רעביא־טזאל ׳קיאמ
 טפערט ׳ןצימיא ףיוא ךאנ ךיז טגערפ ידייל יד .אגיוודאי ינאפ רעד טימ

 ן לוק סיקםװאלםאז ןאפ רע טרעהרעד דלאב ןוא .קיאמ
 !קיאמ ׳קיאמ ~

 .ןעװעג טראד ןיוש זיא קיאמ

 ־ מיא וצ ךײלג טדנעװעג ךיז טאה ידײל יד
 ז יקםלאװאק ןעמאנ ןטימ םענײא ריא טגעקי —

 ןיקסלאװאק ןכלעװ .ךס א אד ןענעז םיקסלאװאק .ךיא ןעק םיװעג —
 ־לאװאק א זדנוא ײב ןעװעג וליפא ז לאכימ ׳ןאפעטס ׳ןאי ׳ןבאה ריא טליװ

 .יקסלאװאק ןאי .רעשאװםעפעג א יקס
 ־ראװ ןופ ןאט א טימ ןפורעגםױא םאבעלאב רעד טאה — !קיאמי —

 .ןטלאהאב םעפע טלאװעג טלאװ רע יװ ׳גנונ,
 לױו ידײל יד סאװ ׳טינ סײװ ךיא .טגאזעג טשינדאג באה ךיא —
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 ךיא לעװ ,טכוז יז ןיקםלאװאק ןכלעװ ׳ןגאז רימ ידייל יד לאז .רימ ןופ
 .קידלודעגמוא קיאמ טגאז — ,ןרעפטגע וצ ריא סאװ ןםיװ

 ,ראנ סײװ ךיא .טונימ רעד ףיוא ןגאז טיג ריד ךיא ןאק סאד —
 .ןקירבאפ־ליעי יד ןיא טעבראעג ,קירוצ ראי ליפ טימ ,לאמא טאה רע זא

 םיא ףראדאב םאװ וצ — .קיאמ טגאז — ,ןאפעטס םע זיא ,יוזא ביוא —
 זןבאה ידײל יד

 טימ ןדײר דעירפ זומ ךיא .ןגאז טינ טציא ריד ךיא ןאק םאד —
 .ןײלא ןיקסלאװאק םעד

 ןפיוא זיא יקםלאװאק .ןדײר טינ רעמ ידײל יד ןאק ןיקםלאװאק טימ —
 .םלוע־תיב

 ? סנײז דגיק א רעדא ? הנמלא ןײז טבעל —

 ידײל יד יז ףראדאב םאװ וצ .טבעל הנמלא יד זא ,ךיז טכאד —
 ןןבאה

 ןיקםלאװאק ראפ ךאז א זיא סאד :טגאזעג ןיוש ריד ךאד באה ךיא —
 .ןשטנעמ ןדמערפ א ןגאז טינ םאד ןאק ךיא .החפשמ ןײז רעדא

 /ועטעפ ןײמ ןעװעג זיא יקםלאװאק .רעדמערפ קיק טינ ןיב ךיא —
 .רעגאװש סרעטומ ןײמ ,יקסלאװאק ןאפעטס

 ? עמומ ןײד ,ןפערט יז ךיא ןאק יוזא יװ —
 .ןעמומ ןײמ טימ ןפערט ךיז ףראדאב ידײל יד יצ ,טיג םײװ ךיא —
 ,טגאזעג רימ טלאװ ידײל יד ןעװ .םיקסלאװאק עכעלטע ןעוועג ןענעז םע
 ןיקםלאװאק ןכלעװ ,טסואװעג ךיא טלאװ ,םיא טימ טאה יז קסע ןא ראפ סאװ

 .ןגאז טינ םאד רעבא רימ ליװ ידײל יד .טכוז יז
 ,דגיק א סנײז רעדא ,הנמלא סיקסלאװאק טימ ןפערט ךיז ךיא ןאק —

 .לאמארעדיװ ידײל יד טגערפ — ? רעטכאט א רשפא רעדא ןוז א
 ? זדנוא וצ ,רעהא טקישעג ידײל יד טאה רעװ —

 .ןײטשרעבליז רעטםימ —
 יוזא דלאב באה ךיא — קיאמ טמורב — ? סעזאמ פאפ ,אהא —

 .ןענאטשראפ
 ,ןאראטםער ןשיליופ ןיא ךאנ ךיז טגערפ ? טגאזעג זדנוא טאה רע —

 .זיא יקםלאװאק רעד רעװ ,ןסיװ ןלעװ ײז
 ? ןיקםלאװאק ףיוא ךאנ ךיז טגערפ ךאנ רעװ ? טגאזעג זדנוא <—

 ,רימ גאז ? קוליח רעד זיא םאװ •רעצימיא ךאנ ןאראפ זיא םע —
 ? יז טניואװ ואװ .הנמלא יד ןעז ךיא ןאק יוזא יװ

 זומ ךיא •טרא ןפיוא ךײלג ןגאז טינ ידײל רעד ךיא ןעק סאד —
 לײװרעד ־— .קיאמ טגאז — ,זיא םאד יקםלאװאק א ראפ םאװ ,ןסיװ יונעג

 .ןטײז עלא ןופ ךימ טפור ןעמ ,ןבײלבראפ טינ רעגנעל אד ךיא ןאק
 ו קיאמ״ :שינעפור א ןראװעג זיא םע .ןעװעג עקאט םע זיא יוזא ןוא
 ־םער םעד ןופ גנוגעװאב עצנאג יד יװ ןעזעגסיוא טאה סע ״י קיאמ \ קיאמ
 טשינראג ןעמ טאה ןקיאמ ןא לײװ ,טלעטשעגפא ןעװעג ךיז טלאװ ןאראט
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 *עסאק רעד ײב ןײטש ןבילבעג זיא גרעבנזאר עזאר םימ .ןוט טנאקעג
 .ןוט וצ סאוו טםואװעג טינ טאה יז ןוא ,ןדנואװשראפ זיא קיאמ

 רעד טגאז — ,קירוצ ןײז דלאב טעװ רע ׳שיט א וצ וצ ךיז טצעז —
 .ןאראטסער ןופ םאבעלאב

 ? גרעבנזאר םימ טגערפ — ז קיאמ זיא רעװ —
 רעזדנזא זיא קיאמ .קיאמ זיא קיאמ ז קיאמ זיא רעװ ,טםײה םאוז —
 רע .ןראי ליפ ןיוש ןאראטסער םעד ןיא זדנוא טימ זיא רע .רענלעק־טפיוה

 .זדנוא ןופ רעירפ ךאנ ןאראטםער םעד ןיא ןעװעג אד זיא
 ז ןיקםלאװאק א םענײא טנעקעג ריא טאה —

 רע ביוא .טאטש עצנאג יד ןעק קיאמ .ןגאז ץלא ךײא טעװ קיאמ —
 .טינ רענײק טםײװ ,טינ טםײװ

 ז רעשאװסעפעג א יקםלאװאק א ךײא ײב ןעװעג לאמא זיא —
 רעד טאה — ,ןעמונראפ ןיב ךיא זא ,ךאד טעז ריא ,ידײל ריד יאמ —
 ,ץלא ןופ טםיױו קיאמ — .טײקכעלפעה ןײז לאמאטימ ןריולראפ סאבעלאב

 .ראב רעד וצ קירוצ טײג רע ןוא — .ןגאז ץלא ךײא טעװ קיאמ
 ןצעזוצקעװא ראנ ,טאהעג טינ הרירב רעדנא ןײק טאה גרעבנזאר םימ
 ןדײר ןעגאק וצ ןרעװ ײרפ טעװ קיאמ זיב ןטראװסיוא ןוא לשיט א ײב ךיז

 •ריא טימ
 ןופ ,ןאראטםער ןיא ךיק ןופ רעכיװ א יװ ןפאלעג קיאמ זיא לײװרעד
 יד ראפ ײז קידנדאלסיוא ןוא רעלעט ןםיוטש קידנגארט ,ךיק ןיא ןאראטסער
 רעד ןופ טראװ א םעד ןפראװעגוצ רע טאה גנאג ןיא .ןשיט יד ײב טםעג
 טינ רע טאה טײצ עצנאג יד ןוא ,טנעאנ רעד ןופ קנואװ א םעד ,םנטײװ
 טימ טכאװאב יז טאה רע .קראי־ױנ ןופ ידײל יד גיוא ןופ טזאלעגםיורא
 ארומ טאה ןעמ םאװ רצוא רערעײט א ןעװעג טלאװ יז יװ ,קילב ןפראש ןײז
 יד טימ ,ריא וצ טגעאנ ןפאלעגוצ רע זיא טײצ־וצ־טײצ ןופ .ןרילראפ וצ

 :טלמדומעגםיורא ןוא עגר א טלעטשעגפא ךיז טאה ,טנאה ןיא רעלעט
 ז טבוז יז ןיקםלאװאק ןכלעװ ,ןיוש טסײװ ידײל יד ,ונ —

 טינ ןיוש רע זיא ,ןגאז וצ םעפע םיא ןזיװאב ךאנ טאה יז רעדײא ראנ
 .טעברא פאק ץיז זא ,ןעז וצ ןעװעג זיא סע .ןראװעג

 ־עגפא םיא יז טאה ,טפאכעג םיא טאה יז ןעװ ,םורא לײװ א ןיא
 •טרעפטנע

 זיא ,ךוז ךיא םאװ ,יקסלאװאק רעד ,טגאזעג ריד ךאד באה ךיא —
 .ןקירבאפ־ליעי יד ןיא טעבראעג טאה ןוא רעקינאכעמ א ןעװעג

 ־וצ ריא קיאמ טאה — ,טעבראעג טראד ןבאה סיקםלאװאק ךם א —
 .םעטא ןײא ןיא ןפראװעג

 טנאקעג םיא טאה יז זיב ,לײװ ערעגנעל א ךאג ןגיוצעג ךיז טאה סע
 .ןעז רעדיװ

 ־ראעג טראד טאה ןײלא ןאפעטס זא ,רעירפ טגאזעג ךאד טםאה —
 .טעב

 ־עמ ןעװעג ןעגעז סיקםלאװאק יד .טעבראעג טראד ןבאה ךם א ,ןײנ —
 .רעקינאב
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 ךוא־ץאק סאד ״קראיױינ ןופ ידייל״ רעד טימ טליפשעג רע טאה יוזא
 רע :טעברא פאק ןײז זא ׳ןעזעג טוג ץנאג טאה גרעבנזאר םימ .ליפש־זױמ
 .ןריניבמאקוצסיוא םעפע ידכ ,ןלאטעד רעמ סאװ ןגירקםיורא ריא ןופ ליװ

 םיא ןופ ןעמוקאבםױרא ראנ ,ןגאז וצ טשינראג רעמ םיא ןסאלשאב טאה יז
 דלודעג יד ןרילראפ טינ טעװ יז .םיקסלאװאק יד ןגעװ ןטקאפ רעמ םאװ
 ,ןסיװ טלאװעג טאה יז םאװ ,ץלא םיא ןופ ןעגניװצסיורא טעװ ןוא םיא טימ

 ־עג זיא רע :יז םאװ ,ענעגייא סאד טכארטעג ,קיטנעק ,רעבא טאה קיאמ
 ־גזאר סימ ףיוא .םיזמר טימ ןדײר ןעמונעג טאה ,רעטרעװ ףיוא גראקי ןראװ
 ־סעפעג א ןעװעג זיא םאװ ,יקםלאװאק רעד םאד זיא רעװ״ :עגארפ סגרעב
 סאװ ,ן?נואװ א טימ טרעפטנעעג רע טאה — ״זןאראטםער ןיא אד רעשאװ

 :סעפע ףיוא שינערעהוצנא ןא ץיז טלאזעג טאה
 ןרעה טינ ליװ םאבעלאב רעד .ןגאז טינ ידײל רעד ךיא ןאק םאד —
 ךיז טאה רע ןוא בורק רעטײװ א דענײז ןעװעג זיא רע .םיא ןופ
 ־אב עקידלקאװ א טכאמעג טאה רע ןוא — טוג טינ ,טכעלש טריפעגפױא
 װװכיש א ןעװעג זיא יקסלאװאק רעד זא ,ןטײדאב טלאזעג טאה םאװ ,גנוגעװ
 ־עג תנותח קירוצ ןראי טימ טאה םאװ ,ןיםקלאװאק םעד ןײמ ךיא —
 ־ױנ ןיא ןעװעג רע זיא הנותח רעד ראפ טײצ עצרוק א .רעטכאט א טכאמ

 .טגאזעג גרעבנזאר םימ טאה — ,קראי
 ־ױנ ןיא ןעװעג ? קירגצ ןדאי טימ רעטכאט א טכאמעג הנותח —
 ידײל יד ךיא ןאק ואװ .ןיוש ךיא םײװ טציא ?הנותח רעד ראפ קראי
 םעד ןופ טײז רעד ןיא רעדיװ רע טקניװ — ׳אד טינ ,אד טיג ?ןפערט

 .ראב רעד ײב סאבעלאב
 ? גאטימכאנ ײרד ,ןגראמ ,םארק ןיא ןענײטשרעבליז ײב —

 ,ןםיװ ןזאל רימ ידײל יד טעװ ? ןענײטשרעבליז ײב םעפע םאװראפ —
 ...לעטאה ןכלעװ ןיא

 .רעביא גרעבגזאר םימ םיא טגאלש — ,ןענײטשרעבליז ײב —
 ךיא .גאטימכאנ ײרד ,ןגראמ .ןענײטשרעבליז ײב ןײז לאז ,טוג —

 .ידײל רעד ראפ עיצאמראפניא עלופ יד ןבאה לעװ
 .ןטײז עלא ןופ רעדיװ ךיז טרעה — ״!קיאמ !קיאמ״

 םיטש עקירעױיה סיקםװאלםאז ךיז טרעה — ? וטםיב ואװ ,קיאמ —
 .ןאט ןטזגורבעגנא ןא ןיא

 עשלדײמ עניד ,עכײװ יד אכע ןא יװ ךיז טרעה — !קיאמ !קיאמ —
 .אגיװדאי ינאפ ,ןירעריםאק רעד ןופ םיטש

 ןופ ײװ רעד יװ ןוא ,קיאמ סיוא־טפור ־י־ ,ךיא ןיב אד ,ןיוש ,ןיוש —
 .אטינ ןיוש זיא ןוא גרעבנזאר םימ ײבראפ קיאמ טבעװש טנױו א

 ףראדאב ןעמ ןוא טנאגירטניא ןא זיא קיאמ זא ,רעכיז ןעװעג זיא יז
 .םיא טימ טיהעגםיוא רעײז ןײז

 /׳ןיא קתבגגירפם״ רעד וצ קירוצ ןעגנאגעג יז זיא סולשאב םעד טימ
 .ריא ףיוא טראװעג טאה ןאמסארג קיחיא ואװ
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 רע .טזאלעגרעביא םיא טאה יז ואװ ׳טראד ןפארטעגנא םיא טאה יז
 .רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגסיורא ןוא לוטשרעטאפ ןפיט א ןיא ןסעזעג זיא
 זיא עראמכ ענעגנאגעצ עסאנ א .גנילירפ ןעירפ ןיא גאט א ןעװעג זיא סע
 ןיא ןביוהעגסױרא דיז טאה םנטײװרעד ןופ ןוא ׳טפול רעד ןיא ןעגנאהעג
 רעד ןיא ןעגנאהעג יװ יוזא ךיוא זיא סאװ ׳ךריק א ןופ מערוט א עראמכ רעד
 ־ראג טאה רע .ןײרא עראמכ רעד ןיא טקוקעג טאה ןאמםארג קיזײא .ןטפול
 ׳ליטש טקוקעגנא ראנ יז טאה רע .ןעמוקעגנײרא זיא עזאר ןעװ ׳טגאזעג טשינ
 ׳עראמכ עטכײפ עבלעז יד ןגעלעג זיא ןגיוא ענײז ןופ ןעלסײװ יד ןיא ןוא
 ־סיוא םיא טאהעג ארומ טאה יז .ןסיורד ןיא ללח ןיא ןענאטשעג זיא עכלעװ
 ־עג ןיא טכוזעג ץלא ןוא ׳רעמ טינ טבעל יקסלאװאק זא ׳לאמאפיוא ןגאזוצ
 ,ןעלסײרטפיוא טינ םיא לאז םע זא ׳ןםיוו םאד םיא ןזאל וצ יוזא יוו קגאד

 :ןפורעגנא ךיז יז טאה ףוסל
 .טראװ ןײק טינ םיא ביולג ךיא —

 ? ןעמעװ ־-
 ־עג זדנוא טאה ןײטשרעבליז סאװ ׳קיאמ ׳רעגלעק ןשיליופ םעד —

 .םיא וצ טקיש
 ד טגאזעג ריד רע טאה םאװ —

 ײװצ .טאטש ןיא ׳רע טגאז ׳סיקםלאװאק ךם א ןעװעג ןענעז םע —
 .טיג ןיוש ןבעל עדײב ןוא ׳טנעקעג רע טאה

 יז םאװ ׳טרא ןופ ןעגנירפשפיוא ןענאמםארג ןעז וצ טכירעג ךיז טאה יז
 ׳קיאור ןציז ןבילבעג רעבא זיא ןאמסארג .םעד ראפ ןקארשעג יוזא ךיז טאה

 ? טגערפעג רע טאה ליטש ןוא קיאור ןוא
 ? רעדניק ׳תונמלא טזאלעגרעביא ײז ןבאה —

 סײװ ןרעדנא םעד ןגעװ .הגמלא ןא טזאלעגרעביא טאה רענײא —
 רעײז זיא קיאמ רעד .טינ רעדא בײװ א לאמא טאהעג טאה רע יצ ׳טינ ךיא
 רעד טימ ןבאה רימ קםע ןא ראפ סאװ ׳ןםיװ ליװ רע .רעטרעװ ףיוא גראק

 .ערטיכ רעײז זיא רע .הגמלא
 ־סארג טגאז — ׳הנמלא יד טזאלעגרעביא טאה סאװ ׳רעד זיא םע —

 .ךיז ראפ יװ ןאמ
 ? יקםלאװאק רעקיטכיר רעד זיא סאד זא ׳וטםײװ ןענאװ ןופ —

 ואװ .הנמלא ןא טזאלעגרעביא טאה םאװ ׳רעד רעכיז זיא םע ׳אי —
 ?יז זיא ואװ ?ןפערט יז ךיא ןאק

 רע .רעטכאט א ײב רעדא ןוז א ײב ךיז טניפעג יז זא ׳טגאז קיאמ —
 .ןעניפעגסיוא טשרע סע זומ רע ׳טינ ןײלא ךאנ סע טסייװ

 ־עג יוזא דלאב באה ךיא ? רעדניק טזאלעגרעביא ךיוא טאה רע —
 .טכארט

 ןא זיא רע .טינ טראװ ץיק םיא ביולג ךיא זא ׳ריד גאז ךיא ןוא —
 זא ׳טינ ביולג ךיא .זדנוא ןופ ןגירקסיורא סעפע ליװ רע .רעריגירטניא
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 וד םאוו ,יקסלאוואק רעד זיא ,ןעביז ןיא טאה קיאמ סאוו ,יקםלאוואק רעד
 ־םעפעג א ןעװעג זיא ,טנעקעג טאה קיאמ םאװ ,יקםלאװאק רעד .טםכוז
 ־נא ןבעגעג רימ טאה קיאמ יװ ןוא ,ןאראטםער ןשיליופ םעד ןיא רעשאװ
 םיא ןופ טאהעג ,םיוא םע טעז ,ןבאה ייז םאװ ,רוכיש א ןעװעג רע זיא ,ןרעהוצ
 ןעמ •ךאז עטכעלש א רעײז םעפע ןוטפא טזומעג טאה רע .תורצ עםיורג
 רעק יקםלאװאק רעד ליױו ,סאבעלאב ןראפ ןענאמרעד טינ ןעמאנ ןײז ראט
 טאה קיאמ ןעװ .םאבעלאב םעד טימ ,סאװ יצ ,ןיזוק א ,קינעמילפ א ןא ךיז
 ־אכעמ א ןעװעג זיא םאװ ,ןיקסלאװאק ןכוז רימ זא ,רימ ןופ טרעהעג רעירפ

 טאה ,רעטכאט עטאהעג־הנותח א ןבאה זומ ןוא ןקירבאפ־ליעי יד ןיא רעקינ
 ןריפ זדנוא ליװ רע ןוא ,רעטעפ ץיז זיא סאד זא ,טפאכעג טשרמולכ ךיז רע
 .רעטכאט א רעדא ןוז א ײב ןטלאהפיוא ךיז זומ עכלעװ ,רענײז הנמלא רעד וצ
 באה ךיא םאװ ,יקםלאװאק רעד זיא םאד !יקסלאװאק רעד זיא םאד ■—

 .ןאמםארג טגאז — ,טכאמעג ךעלקילגמוא םיא
 .טרעדגואװראפ גרעבנזאר סימ יטגערפ — ? טכאמעג ךעלקילגמוא —
 ןוא — .בגג א ךיוא רשפא ,רוכיש א ןראװעג רע זיא רימ בילוצ —

 .ןראװעג ליטש זיא ןאמסארג
 ־גיא ןא זיא קיאמ רעד זא .ריד גאז ךיא ? ץיא ךיד וטםדער םאװ —

 .טינ טראװ ןײק םיא ביולג ךיא .טבאגירט
 ײז .ןביולג טיג רימ ןלעװ ײז״ < טגאזעג דלאב רימ סע טאה רע —

 .״טלעג םאד טרופישראפ ,ןענײמ ןלעװ
 ,ןעמוקעג רעהא ןענעז רימ רעדײא ,טגאזעגוצ רימ טםאה ,קיתיא —
 ךיז טםעװ ןוא ײטשראפ ךיא יװ ןוט וצ טגאה עײרפ א ןבעג רימ טםעװ וד זא

 ־ברודא ןעמונעגרעטנוא ךיז ךיא באה יאבת םעד טימ ראנ .ןשימגײרא טינ
 ראפ ןוא רעביא ץלא ךיא זאל ,ןײרא ךיז וטשימ רעמאט .ךאז יד ןריפוצ
 ?זדנוא ןופ ןדײר לאז טאטש עצגאג יד זא ,וטםליװ סאװ .קראי־ױנ ןײק קירוצ
 .רעלדניװש א טימ ןוט וצ ןבאה רימ ןוא ,ןינע רעטאקילעד א רעײז זיא סע

 .םיא ראפ ןטיה ךיז ןזומ רימ
 ־עגםיוא ןײז ןזומ רימ ,טכער טםאה ,םע סײװ ךיא ,סע םיױו ךיא —
 עקיצנײא־קיא ,ךאז עקיצגײא־ןײא רעבא ליװ ךיא .טיהעגםיוא רעײז ,אי ,טיה
 ,םיטש רעטליפעגגא־ןרערט רעד ןיא רעטיצ א טימ ןאמסארג טגאז — ,ךאז
 טימ ריא ףיוא טקוקעג ןוא ,טציא זיב םיא ןיא טנעקעג טינ טאה עזאר סאװ

 .דגיק א ןופ ןגיוא עקידנטעב־םימהר עםיתג
 ? וטםליװ סניוזא סאװ —

 טרוכישראפ טינ טאה יקסלאװאק זא ״דנמלא ןײז ןגאז ליװ ךיא —
 ןיא ,ךיז ראפ םױטסאק א ןפיוק םעד טימ טלאזעג טאה רע סאװ ,טלעג סאד
 ־םיורא םיא ײב רעװ סע טאה םע .ןריזלראפ עקאט םע טאה רע ראנ ,קראי־ױנ

 .טשינראג ךיא ליװ רעמ .ןעמונעג
 ךיז טלעטשראפ ןוא לוטשרעטאפ םעד ןיא ןײרא קירוצ ךיז טצעז רע

 .ןגיוא יד טנעה יד טימ
 רעװ ,ןעביפעגסיוא רימאל טשרעוצ ראנ .ןגאז ריא םע טסעװ ,טוג —
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 ןײרא טינ לאפ .טינ רע־זא יקסלאװאק א ןעװעג זיא םע יצ ,זיא הנמלא יד
 .רעלדניװש א ןופ טנעה יד ןיא

 טלקאש ןוא ןאמסארג טגאז — ׳טכער טםאה ,טכער טסאה ,אי ,אי —
 .פאק ןטימ וצ

 טימ ןגדאמ ךיז ףערט ךיא .ןעניפעגםיוא גנידצלא רימ ןלעװ ןגראמ —
 יד ואװ ,זדנוא ראפ ןעניפעגסיוא טעװ רע .ןענײטשרעבליז ײב ...ןקיאמ
 טםעװ .ןוט וצ ןבאה רימ סאװ ,ןעז רימ ןלעװ לאמםנעד .ךיז טניפעג הנמלא

 ?ןקיאתאב טציא ךיז
 ןאמטארג טגאז — ? קיאור טינ ךיא ןיב ,סאװ .קיאור ןיב ךיא —

 .ךניק א ןופ טײקטזגורבעגנא ןא טימ ,רעדנואװ טימ םיורא
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 ןפורעג ןבאה ״סײאײשזד״ יד סאװ ,ןאמ א ןענופעג ךיז טאה טאטש ןיא
 זיא ןײטשרעבליז השמ .ןייטשרעבליז השמ ? ערעדנא ראפ ן ״סעזאמ פאפ״
 השמ וצ טדנעװעג ךיז טאה יוג ײס ,דיי ייס .קורבגנירפס ןיא רבד־םש א
 ־אישײטם ןײז .ןפערט טינ לאז םאװ ״דרצ־תע רעדעװטעי ײב ץיטשרעבליז
 ראפ ךיוא םערדא רעקידנעטש א ןעװעג זיא טירטס ןיעמ ףיוא םארק־ירענ
 ־אפ א בילוצ ,טפעשעג בילוצ קורבגנירפס ןײק ןעמוקעג ןענעז סאוו ,עדמערפ
 טאה ןײטשרעבליז השמ .םערעטניא רעדנא ןא םעפע רעדא ךאז־עילימ
 טינ םיא טאה רענײק .טאטש ןיא עלעטש עלעיציפא ױיק ןעמוינראפ טינ
 ־יליופ א הצע ןא ןבעג לאז רע זא ,טלאצאב טיג םיא טאה רענײק ,ןעגנודעג
 ,םיא וצ ןײרא טפיול יז ןעװ ׳ליה־ירעבארטס ןופ יורפ רעשידיי רעדא רעש
 יז ןענאװ ןופ ,טינ טםיױו ענײא ■— ,טגעה ענעכארבראפ טימי ,עטרעמאיראפ א
 ריא לײװ ,רעדניק עריא טימ ןבעלוצרעביא ךאװ יד תואצוה ףיוא ןעמענ לאז
 ? ןגארקעג ײז טאה רע םאװ ,גאט םעד ךײלג תוריכש יד טרוכישראפ טאה ןאמ
 ףראדאב יז — ,טנעה יד ףיוא דניק קנארק א טימ ןײרא טמוק יורפ רעדנא ןא
 ןא ;דניק םעד ןבירשראפ טאה ראטקאד א סאװ ,טפעצער א ףיו׳א טלעג
 זיא סאװ ,רעדורב א ,ןוז א ,ןאמ א ,לאמא ךיז טכאמ סע יװ ,ףראדאב ערעדנא
 ןא ףראדאב ןעמ רעדא ;״ליעב״ ףיוא ןעמענםיורא ׳הרצ א ןיא ןלאפעגנײרא
 .םינקז־בשומ א ןיא ,לאטיפש א ןיא ןבעגנײרא עמאמ א רעדא ןטאט ןטלא
 טפור ״ראטנאק״ .ראטנאק ןיא ךיז וצ ןײרא יורפ עטלפײװצראפ יד טמענ השמ
 זיא רעמאק יד .םארק ןײז טימ טײג סאװ ,רעטצנעפ ןא רעמאק עגנאל יד רע
 ־זאג א טראד טנערב רעטניװ ןוא למעלפ־זאג םענעפא ןא טימ ןטכיולאב
 ףיוא רעסאװ קינײשט רענעכעלב א דימת טדיז םע ןכלעװ ףיוא ,עלעוױוא
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 ׳רעכיב עטביוטשראפ ,ןריפאפ עטלא טימ טגײלאב זיא ראטנאק יד .ײט
 טײטש סאװ ,לוטשגיװ םעד ףיוא טיב טציז השמ .סעצילאפ יד ףיוא הרוחם
 ןאק השמ .טײטש השמ .שיט־בײרש ןטגײלראפ ןטביוטשראפ ץיז ראפ
 רע זיא ןצנאגניא ןוא ,סיפ יד ןיא רעבליזקעװק טאה רע :ןציזנײא טינ
 ןעײרד ןײא ןיא טלאה רוגיפ עגנאל עכיוה ןײז .סענישזורפס ףיוא יװ יוזא
 ־אער ןוא ןראװעג זיול ןטלאװ סענישזורפס יד יװ ,ךיז ןגעװאב ןײא ןיא ,ךיז
 טלײצרעד יורפ יד םאװ ,םעד ףיוא ןעגנוגעװאב עקידגעגנירפש טימ טריג
 ,זדלאה ןכיוה א ףיוא םיא ײב טציז םאװ ,פאק רעד .תורצ עריא ןויפ םיוא םיא
 םיא ײב זדלאה ןיא יװ ךײלג ,קירוצ ןוא ןיהא ךיז טלקאש ןוא ךיז טגיװ
 וצ־טלקאש רע .טציז פאק רעד רעכלעװ ףיוא ,ענישזורפם א ןעװעג ךיוא טלאװ
 יורג ץרוק ןײז ךיוא ךיז טלקאש יוזא ןוא ,דײר םיורפ רעד ףיוא פאק ןטימ
 ךיוא יוזא ןוא ,עבמאג רעגנאל ןײז ןופ קע םעד טריצאב םאװ ,לדרעב־ץמק
 רעניד רעגנאל ןײז ןופ ןקור םעד ףיוא טמעלקעגנײא טציז סאװ ,ענסגעפ ןײז
 ־נורא יז טלאפ ,ךיז טפאד ,טא זא ,יוזא ךיז טפראװ ענסנעפ יד .זאנ־רעלדא
 תעשב ןפאכפיוא יז ןוא טנאה יד ןלעטשוצרעטנוא ךיז טסולג ריד ןוא ,רעט
 ןופ רעטגורא טינ לאמנײק טלאפ ענםנעפ יד רעבא .ןהשמ טימ טסדער וד
 ךיז־ןעלקאש םעד טימ ןעגנירפש ןוא ןפראװ טינ ךיז לאז יז יװ .זאנ םהשמ
 ,זאנ רעד ןופ ןקור םעד ןיא ןםקאוזעגנײרא יװ יוזא יז זיא ,פאק םהשמי ןופ
 סיוא־טרעה השמ ןעװ ןוא .ענםנעפ ץיז ןא ןהשמ טינ ןעמ טעז לאמנײק ליױו
 רעד ןיא דײלטימ ץיז טאה רע ןוא ,עטכישעג עקירעיורט ריא יורפ רעד ןופ
 ־ןעלקאשםיוא ןטוג א טימ ראנ ,רעטרעװ טימ טינ טגאזעגםיורא ךארב םיורפ
 םזצ לאמםנעד ךיז רע טמענ ,לדרעב ןטימ ,פאק ןטימ ,רעפרעק ןטימ ךיז

 .שיט־בײרש ןטביוטשדאפ ןײז ףיוא טאה רע םאװ ,ןאפעלעט
 ־עגנא ןײז לבלעװעג ןײז געמ ,ןאפעלעט םוצ ךיז טמענ השמ ןעװ ןוא
 תומחלמ ןכערבםיוא ןגעמ ,ףיולעגנא ןא ןײז ןםיורד ןיא געמ ,םינוק טימ טקאפ
 םעד ןגײלקעװא טינ טעװ רע — ,ץיגרעטנוא טלעװ יד געמ ,תופגמ ןוא
 ךרודא־טכערב רע .טריפעגםיוא עקינײז םאד טינ טאה רע זיב ןאפעלעט
 ןיא ץירא ךיז טםײר רע ןוא ,רעיוט ןוא ריט עטקאהראפ ,טנעװ ענעלאטש
 ןענעק עלא .םיא ראפ טינ טריטםיסקע םאלש ןײק .סארױב ענעסאלשעגפא
 ,טנעםניװ טניעם ןופ יפריומ רעטאפ .ןעמ טרעפטנע ,טפור השמ זא ןוא ,ןהשמ
 ־ליס רעניבאר ,ךריק רעשיראטיבסערפ רעטשרע רעד ןופ ןאסלענ דגערװער

 ׳דאיעמ רעד /,םיטיראשט״ עשיטאטש יד ןופ גרעבנײטש .רד ,לפמעט ןופ ןאמ
 םוצ ךרודא ךיז טדײנש רע — ,רענאישימאק־ײצילאפ רעד ,ןעמרעדלא יד
 ,ץלא טימ טריטנאראג רע ,ךיז ףיוא תױרחא סאד טמענ רע ,ץיפש עמאס
 רע סאװ ,ןשטנעמ םעד ראפ ,טינ טאה רע םאװ ,ץלא טימ ןוא ,טאה רע סאוז
 רע זיא ,ןאפעלעט ןפיוא פא םיא ןעמ טגאז םיוק ןוא .םיא ראפ ףליה טכוז
 •דיז ךאנ ךרצינ־לעב םעד קידנפעלשטימ ,טרא ןפיוא אד ןײלא דלאב ןיוש
 וצ ,לסקעוז א ןבײרשוצרעטנוא ״דאװלה א ןײלא ןעמענ וצ לבאפאק זיא השמ
 ףראדאב ןעמ םאװ ,םעד ןפלעה וצ יבא ,לבלעװעג ןײז ןופ םעפע ןצעזראפ
 ענײז ןופ. ,החפשמ רעד ןופ תוגעמ ןוא תונעט יד טינ ןפלעה םע .ןפלעה
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 ״טיונ א ןופ טרעה השמ ןעוו םעראוו .עקינײז םאד ךיז טוט השמ ׳טנײרפ
 ןײז ,טיונ ןײז טרעוו סע ןוא ׳ןצראה םוצ טנעאנ רעײז דלאב םע רע טמענ
 טינ טמוק דע זיב ,טינ טםאר ןוא טינ טור רע ןוא — ,שינעמעלק ןײז ,רעצ
 יד ײם ,ןופרעד ןסײװ עלא ,ןופרעד טםײװ טאטש יד .ףליהוצ ךרצינ םעד
 לםיב א ׳ךאנ ןהשמ טיג ןעמ ןוא ׳סיורא ןפלעה סאװ ׳יד ײם ,עקיטפרעדאבטיונ
 ךיז ןאק ןעמ תמזומ ׳רעבא רקיע רעד ׳םיא ראפ ײשפא ןוא ץרא־ךרד סיוא

 .ןבעג טינ הצע ןײק מיא טימ
 ׳המחלמ רעד ןופ ןעמוקמײהא ןביוהעגנא ןבאה סײא־ישזד יד טניז
 ןײלא .לרוג רעײז טימ ךיז ןריםערעטניא ןביוהעגנא ןײטשרעבליז השמ טאה
 טינ לאמנײק רעמ םיא טאה רע םאװ ״דמחלמ רעד ןיא ןוז ןקיצנײא ןײז טאהעג
 ןבאה ״סיאב״ יד .םײא־ישזד יד ןופ רעטאפ רעד ןראװעג רע זיא ׳ןעזעג
 פאפ״ ןבעגעג ןעמאנ א םיא ןבאה ײז ןוא ׳טגײפ רעײז םיא ןיא טליפרעד

 םוצ ןענעז ןטנעילק ענײז .ןבילבעג רע זיא ןעמאנ םעד ײב ןוא — ,״םעזאמ
 סערדא ןא ןראװעג זיא רע .טאטש ןופ עמערא יד ןעװעג ץלא ךאנ לײט ןטסערג
 ראטנאק ןיא םעזאמ פאפ ײב .ןשטנעמ עקידנעײטשםיוא־תורצ עלא ראפ
 ־םולש רעטרעטשעצ ןײא טינ ׳ןראװעג ןכילגעגסיוא ךוסכס ןײא טינ ןיוש זיא
 א ראנ טינ זיא ראטנאק סהשמ םעראװ ׳ןראװעג טכירעגפיוא קירוצ תיב
 ןימ א ךיוא זיא םע ,ענעטילעג ןוא עקיטפרעדאבטיונ עלא ראפ טלקמ־םוקמ
 ־עגםיורא זיא .ןהשמ ראפ ןדאל ךיז ןיהא טמוק ןעמ םאװ ׳לביטשךיד־תיב
 א ,טפאשרעריפ רעד ןיא גנוטלאפש א ׳םיפתוש ןשיװצ גנולײטעצ א ןעמוק
 א רעביא שינעםײר א ׳בר א רעדא ןזח א רעביא הליהק רעד ןיא תקולחמ
 םענײא טימ — ׳ביױו ןוא ןאמ ןשיװצ שיגעגירק א ״דלילח ׳רעדא׳השורי
 טװאורפ ׳ןײרא טכירעג ןיא ןײג וצ רעדײא ׳אובת אלש הרצ לכ לע ׳טראװ
 עלא ראפ לטימ ןײא טאה השמ .ראטנאק ןיא ןהשמ ײב ןכײלגםיוא ךיז ןעמ
 טינ לײט ץיק רע טמענ ןײלא ׳םידדצ עדײב סיוא־טרעה רע :םיכוסכס
 ןלאז ײז זא ׳ראטנאק ןיא ןיד־ילעב יד רע טםילשראפ ךאנרעד ,תונעט יד ןיא

 ׳ןדלאװעג ןוא ןעײרשעג ךיז ןרעה לאמלײט .ךיז ןשיװצ ןהנעטסיוא ןײלא ךיז
 טבײלבראפ השמ ראנ ,ריט רענעםאלשראפ רעד ךרוד םיורא ךיז ןםײר םאװ
 ,ךיז ןופ האנש יד ןעײפשסיוא ׳ןעײרשםױא ךיז ןפראדאב ןשטנעמ :קיאור
 לאמא ׳עדאטעמ םהשמ טפלעה לאמא ,ןײלא ןעמוק ןיוש טעװ טפאשטנײרפ יד

 .טינ
 ־טאטש ענעגײא ראפ טלקמ־םוקמ א ראפ טניד ראטנאק םהשמ יװ ןוא
 טמוק .עדמערפ ראפ ארױב־עיצאמראפניא ןימ א ךיוא סע זיא יוזא ׳ןשטנעמ
 יצ ״דרוחם ןײז טימ קורבגנירפם ןײק לאמ ןטשרע םוצ רעדנזײר־טפעשעג א
 ןגערפכאנ ךיז ןהשמ וצ רע טײג ׳טינ רעדא ןהשמ ראפ הרוחס אי זיא םאד
 א ״דחפשמ א ןופ סערדא ןא ןבאה רעװ ףראדאב .ןטנעילק עכעלגעמ ףיוא
 ןײז ןוא ןאמםארג קיזײא ךיוא זיא יוזא ןוא .ןהשמ וצ רע טמוק ׳ןטנאקאב
 וצ ךײלג קעװא ׳קורבגנירפם ןײק ןעמוקעגנא ןענעז ײז ןעװ ׳ןיראטערקעס

 .ןהשמ
 ןיא ןטיזיװ עטשרע ענײז ןופ ןענײטשדעבליז טנעקעג טאה ןאמםארג
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 השמ •דנאל ןופ ףיוקנײא בילוצ ןיהא ןראפ טגעלפ רע ןעװ ׳ק־חבגנירפם
 זיא סאװ ׳דגאל ןגעװ עיצאמראפניא ןלעטשוצ םיא טגעלפ קיטשרעבליז
 ןבאה ׳ראזאל ,ןוז םגאמסארג טיג ןוא השמ טינ .עיצאטיציל ףיוא ןעגאטשעג

 טאה רעטלא רעד םאװ ,םערעטניא םעד ראפ םעט םעד טסואװעג לאמםנעד
 ןריטםעװניא וצ — לטעטש־ץניװארפ םענײלק םעד ראפ ןגארקעג לאמאטימ
 טינ םעד ןיא ןעזעג ןבאה ראזאל ײם ,השמ ײם .רעטנזיוט ליפ יוזא טראד
 ־ארפ עםיורג ןופ ןסנאש עכעלגעמ ףיוא ןרילוקעפם טגכערעגםיוא ןא יװ רעמ
 טאה עכלעװ ,גנוגעכערםיוא ןא ,טאטש רעקידנםקאװ־לענש רעד ןיא ןטיפ

 .קיטכיר ראפ ןזיװעגסיורא רעטעפש עקאט ךיז
 ןעגנאפעג ןצנאגניא ןעװעג טיג לאמםנעד ךאנ זיא ןאמםארג קיזײא
 ץעגרע ןבארגאב ןעװעג לאמסנעד ךאנ זיא יקםלאװאק .ןיקסלאװאק ןופ
 ןיא ןיקסלאװאק ןרעטש טלאװעג טינ טאה רע .ןםיװעג םנאמםארג ןיא ףיט
 ןײטשרעבליז השמ ײב ךיז ןגערפוצכאנ ןטימעגסיוא טאה רע ןוא ,ור ןײז
 ענעגײא ,םנאמםארג ',ןײז ןרעטשעצ טנאקעג ראנ טאה םאװ ,ןעמאנ א ףיוא
 טפאשטנײרפ קיז ןטלאהעגנא ןאמסארג טאה ןא טײצ רענעי ןופ .טײקיאור
 ןופ בשות א ראפ וליפא ןטלאהעג ךיז טאה רע .ןײטשרעבליז השמ טימ
 טאה השמ לײװ רעדא ,ןהשמ טימ טפאשטנײרפ ןײז בילוצ ץלא ,קורבגנירפם
 ןײז ףיוא טלאצעג טאה ןאמםארג םאװ ,ןרעײטש יד ץוחא .טלאװעג יוזא
 ,עשידײ ןיא ײם ןגיוצעגנײרא םיא השמ טאה ,קורבגנירפס ןיא ץיזאב־דנאל
 טפא םיא טאה השמ .סעיצוטיטםגיא־הקדצ עשיטאטש ענײמעגלא ןיא ײס
 רעקורבגנירפס א טעמכ זיא ,ןאמםארג ,רע זא ,לוױרב א ךרוד טנאמרעד
 ןבעג וצ טײצ ןיוש זיא םע םאװ ,רעײטשײב םעד םיא ײב ןטעבעג ןוא ,בשות
 ןהשמ ןופ ןעמוקאב ךיוא רע טאהי טײצ־וצ־טײצ ןופ .ףילער ןשידײ ראפ
 .עקיטפרעדאבטיונ ״עטאװירפ״ עגעגײא ענײז ףליהוצ ןעמוק וצ השקב א
 ןעמײהעג א טאהעג טאה רע .ןטעב גנאל טזאלעג טינ ךיז טאה ןאמסארג
 טאה רע ןוא .קורבגנירפס ןופ בשות א יװ טנכערראפי ןרעװ וצ גנאלראפ
 .טאטש ןופ םעיצוטיטםניא־הקדצ יד ראפ ךעלטײרב ןעװעג בדנמ קידנעטש

 ,סערעטניא ןרעדנוזאב א טאהעג ןאמםארג טאה םיכרצינ ענעגײא םהשמ ראפ
 םעד ןענאמםארג ךיוה טצעשעג טאה השמ .ײז ןפלעה וצ טײקכאװש א וליפא
 סאמ גונעג טאהעג טאה רע ראנ ,טינ לאמנײק םיא טלעפ רעכלעװ ,ןבדנ

 .ליפוצ םיא ןצונוצסיוא טינ טקאט ןוא
 טינ ןבאה גרעבגזאר םימ טינ ןוא ןאמסארג טינ זא ,ךיז טײטשראפ סע
 טסײה םאװ ,םענײא אזא ןפראדאב ײז םאװ בילוצ טראװ ןײק טימ טײדעגנא
 טאה רע .םעגארפ ןײק טלעטשעג טינ טאה ןײטשרעבליז השמ .יקסלאװאק
 טאה סאװ ,יקסלאװאק קאילאפ א ןכוז ײז זא ,ךיז ראפ טשטײטעגםיוא טאהעג

 ־ראפ ךיז טאה ,ןענאמםארג ראפ טעבראעג ,קירוצ ןראי טימ ,לאמא יאדװא
 ־רעביא ,ןראװעג םלענ לאמאטימ זיא ראנ ,עמריפ רעד ײב טכאמעג טניד
 ־לאװאק םעד טאה ןאמםארג ;תוריכש ענײז ןופ עמום עסיװעג א קידנזאל
 ןבעגקעװא טלאװעג ,רעמ טינ טבעל רע ביוא ,םישרױ ענײז רעדא ,ןיקס
 — .קורבגנירפס ןופ טמאטש רע זא ,ןםײוז ײז ;םיא טמוק סע סאװ.,טלעג סאד
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 סיקסוואלםאז וצ טקישעגפא ײז טאה ןײטשרעבליז השמ .אד םיא ײז ןכוז .ונ
 .קיאמ טםײה םאוו ׳טראד רענלעק םעד וצ ׳ןאראטםער ןשיליופ

 רע .ןענײטשרעבליז ײב ןקיאמ ןפארטעג גאט ןטײװצ םעד ןבאה ײז
 ןא טימ טײרג ,העש עבלאה א םורא ײז ףיוא טראװעג טאהעג ןיוש טאת

 .ןלעטש םיא טעװ ןעמ סאװ ׳עגארפ רעכעלטיא ףיוא רעפטנע
 ־סארג טנראװעג רעדיװ ןײטשרעבליז טאה — ׳םיא ראפ ךיז טיה —
 ראטנאק ןײז ןיא טזאלעגנײרא ײז טאה רע רעדײא ׳גרעבנזאר םימ ןוא ןענאמ
 טלעטשעגקעװא ךיז רע טאה ׳ריט יד טכאמראפ .ײז ךאנ ריט יד טכאמראפ ןוא

 .ןרעטש טינ ײז לאז רענײק זא ׳ןטיה
 ־לקנוט רעטכידעג רעד ןיא ןטלאהאב ׳לקניװ א ןיא ןםעזעג זיא ןאמסארג
 םעד ןופ טכיל סאד םאװ ׳לביטש־ײב ןקיביוטש ןגנאל סהשמ ןופ טײק
 .ןכײרג טנאקעג טינ טאה ןגעקטנא טנאװ רעד ףיוא למעלפ־זאג םענעפא

 טמעראװעג טאה םאװ ׳עלעװױא־זאג ןקידנענערב םײב ןםעזעג חא קיאמ
 ־נגעק ןסעזעג זיא גרעבנזאר םימ .גאט־לירפא ןטכײפ םעד ןיא רעמאק יד
 ןקידגאטנוז ןײז ןיא ׳עיזאקא רעד וצ ׳ןוטעגגא ןעװעג זיא קיאמ .רעביא
 סעצנאװ יד .טאװארק ןקיבראפטנוב א ןוא דמעה יולב א ןיא ׳רעטינראג
 ײרפ ןסעזעג זיא רע .טײרדעגפיורא ןוא טבלחעגפא ןעװעג םיא ײב ןענעז

 :ןיקסלאװאק ןגעװ ןטםעשז־אדאװארב טימ טלײצרעד טאה ןוא
 ׳ןײנ ׳יקסלאװאק לקיטש א ןיב ןײלא ךיא ׳רוש ...סיקםלאװאק׳ יד —
 ־אק ןאפעטס .יקסלאװאק א ןעװעג זיא רעטומ ןײמ .יקסלאװאק רעבלאה א

 רעטיױו א ןעװעג זיא ןאי .ןאי טינ ׳ןײנ .רעטעפ ןײמ ןעװעג זיא יקםלאװ
 ־אק יד .החפשמ רעד ןופ גײװצ רעדנא ןא ןופ ׳ןיזוק א יצ ׳קיגעמילפ א .בורק

 טעב־אןעג ןבאה ײז .ןואטרעטאװ ןיא טשרעוצ טניואװעג ןבאה םיקסלאװ
 א ףיוא ךיוא ׳קורבגנירפם םורא טצעזאב ךיז ײז ןבאה ךאנרעד .םראפ א ףיוא
 ׳טסײה סאד .בצק א ןעװעג זיא רע .יקםלאװאק ןאפעטס ׳טםײה סאד .םראפ
 ריזח א טעליוקעג ןײלא טאה ראנ ׳עקטאי־שײלפ ןײק טאהעג טינ טאה רע
 עקימורא יד רעביא ןגאװ א ףיוא שײלפ סאד טריפעגמורא ןוא בלאק א רעדא
 ׳טשרואװ־רעבעל ׳סעקשיק ןפאטש ךיוא טגעלפ רע .ןפיוקראפ וצ םמראפ
 זיא רע •ןכאז יד ףיוא הירב א ןעװעג זיא רע ׳א .ךעלטשרואװ־לגערפ
 רע טאה םעד ןופ ןוא ׳םמראפ יד רעביא ןגאװ ןוא דרעפ טימ ןראפעגמורא

 .ןבעל ןײש א ׳ןבעל א טכאמעג
 ןעװעג זיא יקםלאװאקי ןאפעטם רעד זא ׳טגאזעג ןטכענ ךאד טםאה —

 .ןקירבאפ־ליעי יד ןיא טעבראעג טאה ןוא רעקינאכעמ א
 םיא ײב טאה קנאב יד ןעװ ׳רעטעפש ןעװעג זיא םאד .רוש ׳רוש י-
 קורבגנירפם ןײק ןעמוקעג זיא רע .שזדיעגטראמ ןראפ םראפ יד ןעמונעגוצ
 רע .רעקינאכעמ א יװ טינ ׳ןײנ .קירבאפ־ליעי א ןיא טעבראעג טאה ןוא
 ־רעד ׳רעטכעװ־טכאנ א טשרעוצ .קירבאפ־ליעי א ןיא רעטכעװ א ןעװעג זיא
 רעטעברא יד םאװ ׳רעיוט םעד טיהעג טאה ׳גאטײב טעבראעג רע טאה ךאנ
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 הרוחס ןײק ךיז טימ ןגארטקעװא טינ ןלאז ײז זא ,ןעגנאגעגכרודא ןענעז
 ־רא ןכעלטיא ןכוזאב טנאקעג טאה ןאפעטס ,טייטשראפ ריא .גײצעג רעדא
 טאװכ א ןעװעג זיא רע .םיא ףיוא דשח א טאהעג טאה רע םאװ ,רעטעב
 יד .םיא ראפי טאהעג ארומ טאה ןעמ .רובג א ,רעקינײבטײרב א ,ןאמ א
 םע טאה רע ןוא ,לכעלב סנאמײצילאפ א ןגארקעג םיא טאה קירבאפ־ליעי
 ןעמוקאב וליפא קירבאפ יד טאה רעטעפש .ץאל םעד רעטניה ןגארטעג
 עתמא ןא ,םראפינוא םנאמײצילאפ א ןגארט וצ שינעביולרעד יד םיא ראפ

 .ןאמײצילאפ א ןופ םראפינוא
 .גרעבנזאר סימ טגערפ — ? הנמלא ןא טזאלעגרעביא טאה רע ןוא —
 — ,ךיוא ןאמלטנעשזד רעד ןוא טײצ רעדעי וצ ןעז יז ןאק ידײל יד —
 ןײמ ,םיא ףיוא טראװ יז .ראנ ליװ רע ביוא — ,ןעגאמסארג ףיוא ןא רע טזיױו
 טאה סאװ ,קראי־ױנ ןופ ןאמלטנעשזד א זא ,טגאזעג ריא באה ךיא .עמומ
 ־ױנ ןזפ ארטםקע ןעמוקעג זיא ,ריא טימ ןפערט ךיז ליװ ,ןאמ ריא טנעקעג
 רעד סאװ וצ ןסיװ וצ קיריגײנ רעעז זיא יז .ריא טימ ךיז ןפערט וצ קראי
 םעסימ ,רעטכאט ריא ײב זיא יז .ריא טימ ןפערט ךיז ליװ ןאמלטנעשזד
 רעד רעטניה עלעםיב א ,דואר־טסאפ ףיוא ,ןענאד ןופ טײװ טינ ,יקםװאלסאז
 לסיב א יװ ךעלביוט יוזא טינ ,ךעלביוט לסיב א זיא עטלא יד .טאטש
 םיקסװאלסאז יד — .פאק ןפיוא ךיז ײב רעגניפ ןטימ רע טעקיט — ,טריפעצ
 רעשיטאטש רעד ןיא ןבעגנײרא יז ןליװ ײז .ריא טימ תורצ עםיורג ןבאה
 ־עגײרפ טשרע ,ןוז רעײז ראפ ןבאה טעב םאד ןפראדאב ײז לײװ ,״םײה״

 .םײה א ןבאה ליװ רע .דניק א ןוא בײװ א טאה רע .רעטילימ ןופ טזאל
 ־גנירפם ןיא תזריד ףיוא קחזד רעסיתג א ,תוריד ןײק ןגירק טינ ןאק ןעמ
 זיא סע .ןרוכיש םוצ ןעמונעג ךיז רע טאה טפאשגנע ןוא תורצ ראפ .קורב

 .קיאמ טכאל — ,סיקסװאלסאז יד ײב םונהיג רעתמא ןא

 מגערפ — ?רעשיטאטש א םינקז־בשומ א ךײא ײב אד אטשינ זיא —
 .ןאמםארג

 ליױו ,ןעמעננײרא טינ יז ליװ םינקז־בשומ רעד ראנ ,אד זיא םע ,אי —
 א ןיא זיא טרא ריא זא ,טגאז םינקז־בשומ רעד .טריפעצ עלעםיב א זיא יז
 יד ,ןבעל רעװש א רעײז טאה יז .םינקז־בשומ ןײק ןיא טינ ,זיוה־םיעגושמ
 בײװ םאד טינ טלדנאהאב ...רעקגירט א עלעםיב א זיא ןאמ ריא .אגיװדאי
 ןוא ,רעגיוזש רעד ןזפ ןרעװ רוטפ רע ליװ .בזטש ןיא ךעלגנע ...קיטכיר

 .טינ ןאק
 .גרעבנזאר סימ טגערפ — ? אגיװדאי זיא רעװ —

 ־כאנ ןטכענ ךיז טאה ידײל יד סאװ ,רעטכאט סנאפעטם ךאד זיא יז —
 .ריא ףיוא טגערפעג

 ןײק ןראפעג הנותח רעד ראפ זיא רעטאפ ריא זא ,טקנעדעג יז ןוא —
 ? קראי־ױנ

 .ןגאז ןײלא ידײל רעד טעװ יז ,רוש —
 א ראפ םאװ ? קראי־ױנ ןײק ןראפעג רעטאפ ריא זיא םאװ בילוצ —

 ?טאהעג טראד רע טאה ןטפעשעג
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 רעבירא גנילצולפ רע זיא — ׳ןגאז טינ, סעסימ רעד ךיא ןאק סאד —
 צעװ םאד — ,טײקשיראילימאפ ןופ ןמיס א יװ /׳סעםימ,׳ ףיוא ״ידײל״ ןופ
 ליװ ןאמלטנעשזד רעד ביוא .עמומ יד רעדא ׳ןגאז ןײלא עניזוק ןײמ ריא
 ׳רעהא קראי־ױנ ןופ שזא םיא טגנערב םע קסע ןא ראפ סאװ ׳ןגאז טינ רימ
 טאה רעטעפ ןײמ קסע ןא ראפ םאװ ,ןגאז טינ םיא ךיא ןאק ,קורבגנירפס ןײק

 ,קראי־ױנ ןיא טאהעג
 ןײז ןופ ןאמסארג גגילצולפ טגערפ — ? יקיםלאװאק ןאי רעד ןוא —

 ? םיא טימ ןפארטעג טאה םאװ — .סיורא לקניװ
 א ,רעקנירט א ןעװעג מא יקסלאװאק ןאי .רעטסימ ,טוג טינ ,א —
 ,טנעס ןכעלטיא .רעלבמעג א ,רעליפש א יװ רוכיש א יוזא טינ ןוא ,רוכי#׳
 ןופ ןזיוה יד .דרעפ ףיוא טליפשראפ רע טאה ,טנידראפ טאה רע סאװ
 ־עג ךיז טאה רע .טליפשראפ ץלא ןוא ,טעבנגעג ,ךיש יד ,פארא בײל ןײז
 ךיז טנעקעג ,דרעפ ןכעלטיא ןופ סוחי םעד טסואװעג ,ךעלדרעפ ףיוא טנעק
 ,אי .גנױ־לאטש א טנגױ ןײז ןיא ץילא לאמא ןעװעג .ןעײקאשז יד טימ
 ,סגנירפם אגאטאראס ןיא ,סקערטסײר עלא ףיוא דרעפ יד טימ ןראפעגמורא
 ןבאה ןראי ןוא ןראי ראפ .םוטעמוא ,דנאלײא־גנאל ןיא ,יזריושזד־ױנ ןיא
 ־ ניה א ,קורבגנירפס ןײק ןעמוקעג זיא רע זיב ,םיא ןופ טרעהעג טינ רימ
 ־עג טאה רע זא ,טגאזעג טאה רע .עקילאק א ,רעטפאלקעצ א ,רעקידעק

 .תמא ןעװעג טינ רעבא זיא סע .ןײרא ךיוב ןיא דרעפ א ןופ עיפאק א ןגארק
 טימ רעריגערט א םיא טאה םאד זא ,ןראװעג ריואװעג רעטעפש ןענעז רימ
 רעד ײב טפאכעג םיא ןבאה ײז ןעװ ,טתיממעצ יוזא ןעגנױ־לאטש ענײז
 ךיז לאז םע זא ,דרעפ םעד ןוטפא סעפע טװאורפעג טאה רע יװ טנאה
 — ןאראטסער ןיא ןעמונעגנײרא םיא ןבאה רימ .געיעג ןיא ןעװעקירבעצ
 טאה רע םאװ ,טנעס ןכעלטיא .רעשאװםעפעג א ראפ — תוגמחר סיוא
 טלאװעג םיא ןבאה רימ .ןטעװעג־דרעפ יד ןיא טליפשראפ רע טאה ,טנידראפ
 ןםילשראפ טזומעג םיא ןעמ טאה ,געיעג־דרעפ א ראפ ,לאמלײט .ןטלאהפא
 ,געיעג־דרעפ םיורג א ןעמוקראפ טלאזעג טאה סע ןעװ לײװ ,רעמאק א ןיא
 .ןשאװ םײב רעלעט ןכארבעג גנוגערפיוא ראפ ןוא עגושמ יװ ןעװעג רע זיא

 ײז ,לפעל ,סרעסעמ־לפאג ,ןאראטסער ןיא גראװרעבליז ןענעבנג טגעלפ רע
 •דרעפ ףיוא ןליפש טלעג םעד ראפ ןוא םארק־גראװטלא ןא ןיא ןפיוקראפ

 םרעגענ יד טצעהעג :תורצ עםיורג ןוטנא םרעקײמקוב יד ךיוא טגעלפ רע
 םיא טאה ןעמ .ײז טלדניװשאב ןעמ זא ,טגאזעג ײז ,סרעקײמקוב יד ןגעק
 ןופ ןפראװעגסיורא םיא טאה ןעמ ןעװ ,לאמנײא .לאמ ראפ א ןגאלשעצ
 טעבנגעגםיורא טאה ,ןיהא ןכארבעגנײרא ךיז טכאנײב רע טאה ,ןאראטסער
 םאד .ןאראטםער ןשרעגענ א ןיא טפיוקראפ םאד ןוא ספאנש רעשעלפ ליפ
 טאה ןעמ .דרעפ ףיוא ןטעװ ראפ טלעג ןגירק וצ ידכ ראנ ןוטעג ץלא רע טאה
 ראפ א .ןאראטסער ןופ קידנעטש ףיוא ןבײרטראפ מיא טזומעג ףום־לכ־ףוס
 רע .טאטש ןיא אד ןםאג יד ןיא טרעגלאװעג ךיז רע טאה םעד ךאג ןכאװ
 טאה ײצילאפ יד לײװ ,ךאז עסואימ א ראג םעפע ןדטפא טזומעג רעבא טאה
 ןםײװ ןא לאמסנעד ןופ ןוא ,טאטש ןופ ןדגואװשדאפ זיא רע .טכוזעגמורא םיא

 .םיא ןופ טשינראג רימ
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 ןייז ןופ ןאמסארג טגערפ — זרעטכאט ןייז ןוא זבײװ ןייז ןוא —
 .םיורא לקניװ

 זרעטכאט סגעמעװ זבײװ םנעמעװ —
 .ןאמםארג טגאז — ׳םגאי —

 טינ לאמנײק טאה רע ז רעטכאט א ראפ סאװ ז בײװ א ראפ סאװ —
 רעד .פמערט א ןעװעג ןבעל עצנאג םאד .רעטכאט רעדא בײװ ןײק טאהעג
 א ןוא הנמלא ןא בײװ א טזאלעגרעביא טאה םאװ ,יקסלאװאק רעקיצנײא
 הגמלא יד .רעטעפ ןײמ ,יקםלאװאק ןאפעטס זיא ,רעטכאט עטאהעג־הנותח
 לעװ ךיא .רעגײזא ײרד ,ןגראמ .ךײא ףיוא ןטראװ ןלעװ רעטכאט יד ןוא

 .אטשינ ןיוש זיא קיאמ ןוא — .םעזאמ פאפ ײב אד .ןעמענ ןעמוק ךײא

 טכארבעג ןײלא טאה ןאמםארג םאװ ,טײקכעלנײפ רעצנאג רעד טימ
 טלאװ ,טלאװעג ראנ טלאװ רע ןעװ זא ,רעכיז ןעװעג ךאד רע זיא ,ךיז ףיוא
 סע ןוא ,ןשיװפא ׳הבשחמ ץיז ןופ ןקעמםיוא טנאקעג טײצ רעדעי וצ סאד רע
 יד ,טכארטעג רע טאה ,טכאמ יד טאה רע .ןבײלב טינ רכז ןײק ןופרעד לאז

 ־וקעגנא זיא רע ןעװ ,ןטכענ טניז רעבא .ןיקםלאװאק רעביא טנאהרעבײא
 .יקסלאװאק רעתמא רעד ךיז טניפעג סע ואװ ,עטעמ רעד וצ טנעאנ יוזא ןעמ
 תושממב ןעװעג זיא סע זא ,העידי יד טכארבעג םיא טאה עזאר טניז ןוא
 ,רעטמעשראפ א ,ןאראטםער ןשיליופ א ןיא רעשאװםעפעג א ,יקסלאװאק אזא
 ־עלאב ןײז ראפ ןרעװ טגאמרעד טינ ראט ןעמאנ ןײז םאװ ,רעטכאדאפ א
 — ,יאדװא טעבנגעג ,ךאז עםואימ א םעפע ןוטעגפא טאה רע ליױו ,סאב
 ןיא םיא ראפ ןםקאװעגסיוא ןיקםלאװאק ןופ טלאטשעג יד זיא ןטכענ טניז
 טכאנ עצנאג א .ןגיוא יד ראפ ןעזעג שממ םיא טאה רע זא ,טײקלאער אזא
 ןוא ךעלקיטש יד ןופ טאה ןוא רעגעלעג ץיז ףיוא ןגעלעג ןאמםארג זיא
 ־עגנעמאזוצ ,טכארבעג םיא טאה גרעבנזאר םימ םאװ ,תועידי ךעלקערב
 דע יװ ״ןיקםלאװאק ,ןעזעג םיא טאה רע .טלאטשעג עקידעבעל א ךיז טבעװ
 רע רעדא ,לפאטראק טלײש ,ןאראטסער ןופ ךיק ןיא ריט רעד ײב טראד טציז
 ךיק ןיא טפול רעקיכיור־קיפמוד רעד ןיא ןאדק־רעסאװ םעד ראפ טײטש
 יד ףיוא קאז ןקידורב א טימ ,טצומשראפ ,ןםירעגפא .רישעג טשאװ ןוא
 ןקיגאט־ײרד־ײװצ א טימ טקעדאב םינפ סאד ,ןעזעג םיא רע טאה ןדנעל
 ענײז ףיוא לרעטכעלעג שיטאידיא ןא טימ ,דראב רעקיכעטש א ןופ סקואװנא
 ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעװ ,ןעזעג םיא טאה רע יװ טא — ,ןפיל עטמירקראפ
 ־רעד ענעםירעגפיוא ענײז טימ ירעואב רעד ףיוא םארק־רעדײלק רעד ןיא
 םיא ןפראװ םרענלעק יד ,ףעש רעד .םיא ןטכאראפ עלא .ןגיוא ענעקארש
 םיא ןעשארטם ,םיא ףיוא ךיז ןרעזײב ,םיא ףיויא ןעײרש ,םילכ עקיצומש וצ

 .ןפראװאוצםיורא
 םעד טימ הבשחמ ןײז ןיא טפינקעגנעמאזוצ ךיז טאה ןאמםארג ןוא
 ןײז וצ ןיקסלאװאק טכארבעג ןבאה םאװ ,ןשינעעשעג יד ןופ גנאג ןצנאג
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 העיסנ רעד ךאנ ׳ןעסוקעגמײהא זיא רע יװ ןיקםלאװאק ןעזעג טאה רע .בצמ
 ףיוא ןטראװ עלא .סעטנארט ענעסירעצ עטלא ענײז ןיא ״קראי־ױנ ןופ
 ־עמ ׳ןשטנעמ עשיטאבעלאב יאדװא ״דחפשמ םנתח םעד ,ןתח רעד — ׳םיא
 םיא ןעעז ײז ןוא — ״דלכ יד ״רעטבאט יד ״בײװ ןײז ;ןײלא רע יװ רעקינאכ
 ןופ ךיז קידנעלקאװ ״רעטאפ סהלכ רעד ״ןײרא בוטש ןיא ךיז ןענעבנגנײרא
 םאװ ״ןגיוא ליפ יד ןופ ״בנג א יװ ״ךיז קידנטלאהאב ״קערש ןךפ ״טײקכאװש
 טפעלש בײװ סאד ״ךײלב טרעװ הלכ יד .םיא ףיוא טלעטשעגנא ןענעז
 ךיד וטםאה הגותח סדניק ןײד וצ ;רוכיש ״גיל״״ ־ןײרא עראנ א ןיא םיא
 ״ןגיוא ענעקארשעצ טימ ןשטנעמ יד ףיוא טקוק יקסלאװאק .״טרוכישעגנא
 רעד ןיא לאמסנעד טלמאטשעג טאה רע יװ ״טלמאטש רע .ןגאז םעפע ליװ
 ״אי .״טלעג סאד טרוכישראפ באה ךיא זא ״ןגאז ײז ןלעװ טציא״׳ :םארק
 ןא יװ ״ןגיל םיא ןזאל ײז .םיא ײז ןעלדנאהאב יוזא ״עקאט ײז ןגאז יוזא
 ״יוזא םיא טקירדעצ שינעבעלרעביא סאד ןוא .עראנ ןײז ןיא ״ףרואװםיוא
 עקאט ךיז טמענ רע .עיציבמא יד ״ןליװ םעד ןצנאגניא טרילראפ רע זא
 םיא טפראװ ןעמ .קירבאפ רעד ןיא ץאלפ ןײז טרילראפ רע .ןרוכיש םוצ

 ־אב א רעדא רעגײז בורק א .םורא ןםאג יד ןיא ךיז טרעגלאװ רע .סיורא
 ־םער ןשיליופ ןופ ןײרא ךיק ירעד ןיא ןגעװ־תוגמחר ןופ םיא טמענ רעטנאק

 .םעפעג טראד ןשאװ וצ ןאראט
 טװאורפ רע ןעװ ןוא ״ןוטעגפא טאה רע םאװ ״השעמ רעד ןופ ןסײװ עלא
 ףיוא ןיוש רע טרעה רעטעפש .טינ םיא ןעמ טביולג ״ןרעפטנעראפ ךיז
 ןעקנזרטראפ עקאט טאה רע זא ״ןביולג ןײלא טמענ רע .ךיז ןרעפטנעראפ
 רע .םיא ןטכאראפ ערעדנא יד יװ ״ןײלא ךיז טכאראפ רע ןוא ״טלעג םאד
 ׳עדרעװ עכעלשטנעמ ןײז ןריולראפ טאה רע ״ןרילארטנאק רעמ טינ ךיז ןאק
 טלעפ םע ןעװ ןוא .טנידראפ רע סאװ ״טנעם ןכעלטיא טרוםישראפ רע ןוא
 ײב םיא טפאכ ןעמ .ןאראטםער ןיא וצ םעפע רע טעבנג ״טלעג סיוא םיא
 ףיוא תונמחר טאה ןעמ •ײצילאפ רעד ןבעגדעביא םיא ליװ ןעמ .טנאה רעד
 סיורא םיא טפראװ ןעמ .םיא טימ שינעעזנײא ײז ןבאה רשפא ןוא ״בײװ ןײז
 ךיק רעד וצ קירוצ טמוק רע .ןײג,וצ ןיהואװ טינ טאה רע .ןאראטםער ןופ
 קירוצ םיא לאז ןעמ ״ךיז טעב ״טנוה רענעסימשעג א יװ ״ןאראטסער ןופ
 שרעדנא רעצימיא רעדא רענלעק א .םיא ףיוא תונמחר טגירק ןעמ .ןזאלגײרא
 ־רעד טינ טאה טםאג א םאװ ״סטכעקעג טימ רעלעט א סיוא םיא טקערטש

 טא ןוא — ״טנוה א ראפ סיורא סע טפראװ ןעמ יװ יוזא ״טיורב קיטש א ״ןסע
 רעקיטציא רעד זיב ךיק רעד ןופ ריט רעד רעטניה טײטש ״רע טײטש יוזא

 .טונימ
 טאה רע זא ״חומ סנאמסארג ןיא לאער יוזא ןראװעג זיא דליב סאד
 רעגעלעג ןײז ןופ ןבײהפיוא טציא ךיז לאז רע ןעװ זא ״ןטכארט טסנרע ןעמונעג
 טראד רע טעװ ״ןאראטסער ןשיליופ םעד ןכוזפיוא ןוא סאג ןיא ןײגםיורא ןוא
 ״ןטעשטראקעגנײא ןא ןגיל ״טעבנגאב טאה רע ןכלעװ ״ןיקסלאװאק םעד ןפערט
 רע יװ ״ךיק רעד ןופ ריט רעד רעטניה ״לקער ןוא ןזיוה ענעםירעצ ענײז ןיא
 רעחיה ןופ ןלעװש ףיוא טכאנרעביא ןגיל םירוכיש ןעזעג לאמ ליפ יוזא טאה

 .טירטס םקעסע ףיוא געט עגנױ ענײז ןיא
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 ןופ ךיז ןענעבנגסיורא טכאנ יד טװאורפעג עקאט טאה ןאמםארג ןדא
 ־יופ םעד ןכוזפיוא קורבגנירפס ןופ ןסאג יד ןיא ןײג ןוא לעטאה ןיא רדח ןײז

 .ןאראטםער ןשיל
 ץיא טימ רדח ןקיאײברעד א ןיא ןפאלשעג זיא עכלעװ גרעבנזאר סימ
 ־עג םיא טאה ,סאבעלאב ריא ףיוא ןפא גיוא עטײװצ סאד קידנטלאה ,גיוא
 ־םיורא טײרג ,טוה ןוא לטנאמ ןײז ןיא ,ןוטעגנא לופ ,ריט רעד ײב טפאכ

 .ןײגוצ
 ? וטםײג ןיהואװ —

 .ןפערט םיא ײג ךיא —
 י ןפערט וטסײג ןעמעװ —

 .ןיקסלאװאק —
 .קערש טימ יז טגערפ — ?ןיקםלאװאק —

 .ןאראטםער ןשיליופ ןופ ריט רעד ײב טגיל רע ,אי —
 ןא טנאה ןײא טימ םיא טפאכ יז — ? ריד ךיז טמולח םע ,קיזײא —
 ־גא ,ריט רעד ןא ןא ךיז יז טלאה טנאה רעטיױוצ רעד טימ ןוא םערא םײב
 ריא זיא םאװ ,טײקכאװש רעקידגגילצולפ ןופ ןלאפ וצ טינ ךיז קידנראפש

 .םיפ יד ןיא ןעמוקעג קערש ןזפ
 .ןפערט םיא ײג ךיא .טינ רימ ךיז טמולח סע ,ןײנ —

 ןיא קירוצ ךיז גײל ײג ז וטםדער סאװ ,ןליװ םטאג ןיא ,קיזײא —
 .קנארק טסיב .ץירא טעב

 טימ ןפערט ךיז ײג ךיא — .טםעפ רע טגאז — ,קנארק טינ ןיב ךיא —
 םיא ןבאה ײז .ןאראטסער ןשיליופ ןופ ריט רעד ײב טגיל רע .ןיקסלאװאק

 .ןפראװעגםיורא
 יז — .קנארק טםיב ,קעוזא ךיז גײל ײג ז וטסדער םאװ ,קיזײא —

 .ריט רעד ןופ פא םיא טריפ ןוא לברא םײב ןא םיא טמענ
 .רימ ףיוא טראד ךאד טראװ רע רעבא —

 ,רעמ טינ טבעל רע ,טיוט זיא יקםלאװאק .ףיוא ךיז פאכ ,קיזײא —
 .טרעהעג ךאד טםאה

 .ןאמםארג ךיז טרעדגואװ — י רעמ טיג טבעל רע י טיוט —
 ירעד רימ טאה רענלעק רעד קיאמ םאװ ,טגאזעג ריד ךאד באה ךיא —
 .טאטש ןיא רעמ טינ טבעל יקםלאװאק ןײק .טיוט גנאלנראי ןיוש .טלײצ

 .ןײרא טעב ןיא קירוצ ײג .טינ רעגײא ןײק
 ,טנײמעג באה ךיא ןוא ...יוזא ...קירוצ ראי ליפ טימ ןבראטשעג —

 .ךיז ראפ ןאמםארג טגאז — ,רימ ףיוא טראװ ןוא טבעל רע זא
 ־עג םיא טאה עזאר .רדח ןײז ןיא ןריפ קירוצ טזאלעג ךיז טאה רע
 ןטלאה וצ רדח ןיא ךיז וצ ןײרא זיא ןײלא יז .טעב ןיא ךיז ןגײלנײרא ןפלאה

 .םאבעלאב ריא ףיוא גיוא ןא טראד ןופ
 שיכיםפ ,קנארק זיא םאבעלאב ריא זא ,רעכיז ןעװעג טציא זיא יז
 טאה רע .ןבעל ןײז ןיא יקסלאװאק ןײק ןעװעג טינ לאמנײק זיא םע .קנארק
 סאװ ,השעמ עצגאג יד רשפא ,ןעמאנ םעד טרעהעג ןצימיא ןופ ואװ־ץעגרע
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 ־יא יז טאה רע ןוא ,ןפארטעג םירבח עקילאמא ענײז ןזפ םענײא טימ טאה
 ,שינעדײרנײא ןא ןײרא פאק ןיא ךיז ןעמונעגנײרא ,ךיז ףיוא ןגארטעגרעב
 ־אב טציא טלאװ יז םאװ ,עטסעב םאד ןוא עקיצנײא סאד .סקיפ־עײדיא ןא
 ־וק רעלענש םאװ לאז רע זא ,ראזאל ןוז ןײז ןזאל ןסיװ וצ זיא ,ןוט טפראד

 טגארטעצ עטכישעג יד רעדײא ,קורבגנירפס ןײק שטיװאקראמ .רד טימ ןעמ
 טכער א רעבא יז טאה .ןעלדנאה ןזומ יז טעװ יוזא .טאטש רעד רעביא ךיז

 ןעמיטניא ןײז ראטקאד־זיוה ןײז ןוא ןוז ןײז ראפ ראנ וליפא ןבעגוצםיורא
 רענעגײא ןײז ןופ ןטלאהאבםיוא גנאל ןבעל ץנאג ןײז טאה רע םאװ ,דום
 ־אב יז זיא קעדש א •טיורטראפ דוס םעד רע טאה ןײלא ריא ראנ ? יורפ

 ראנ ךיז טעװ דום םעד ןקעדפיוא םאד זא ,ןוטעג טכארט א טאה יז ןעװ ,ןלאפ
 ־עג טרעטיצראפ יז זיא רעמ ךאנ .טײקנארק ןײז ףיוא ןרעגרע םוצ ןפורפא
 ־דנאה ריא ףיוא ןריגאער טעװ רע יװ טלעטשעגראפ ךיז טאה יז ןעװ ,ןראװ
 טאה רע םאװ ,יורטוצ ןדנילב םעד ןטארראפ ןםײהעג ךאד טלאװ סע .גנול
 לײװרעד .ןוט טראפ ךאד יז זומ סעפע .ריא וצ טאהעג ןא קידנעטש ןופ
 םיא ףיוא ןקריװ ןעז וצ ראנ יװ ןוט ויצ טשיגראג רעמ ריא טבײלב רעבא
 ־עדײרנײא םעד ןופ םיא ןעײרפאב ,לכש םוצ קירוצ םיא ןעגנערב ,דײר טימ

 .פאק ןיא ןעמונעגנײרא ךיז טאה רע םאװ ,שיג

3 

 ־עגנײא גאטראפ יז זיא שיגרעטאמ ןוא קערש טכאנ רעצנאג א ךאנ
 ־אמסארג ךיז ראפ ןעזרעד יז טאה ,טפאכעגפיוא ךיז טאה יז ןעװ ןוא .ןפאלש
 ־גיא ,ןדנובעגסיוא טקעראק םפיגש ןטימ ,ןוטעגנא לופ ,טלאגעג שירפ ,ןענ
 עלא יד ןעז וצ םיא ןעװעג טניואװעג זיא יז יװ ,קידהחזנמ ,טליטשראפ ןצגאג
 ןבײהוצנא טײרג ,ריא ףיוא קידנטראװ ,עיגרענע טימ קידנעלדורפש ,ןראי

 .טעברא גאט םעײנ א
 — ,ןכאמ ליופ ןדײב זדנוא טעװ עיצאקאװ יד זא ,טסואװעג באה ךיא —
 טאה יז סאװ ,ןגיוא עקידעבעל עסיורג ענײז ןופ לכײמש א טימ רע טגאז
 ,ײבראפ זיא עיצאקאװ יד ,ןעקנאד וצ טאג — .מיא ףיוא ןעזעג טיג גנאל ןיוש
 בילוצ ראנ ,ןגעװ ןגינעגראפ ןופ טינ ,קורבגנירפס ןיא ,אד ןענעז רימ ןוא

 ןעקשטאילױפ ,ףיוא־ײטש .םענזיב
 ,׳םיא ףיוא קידנקוק ,טרעדגואװראפ יז טגערפ — י םענזיב בילוצ —

 ? םענזיב א ראפ סאװ — ,קערש טימ לסיב א ןוא
 ןײמ םאװ ,דנאל קיטש קיטכיװ א ,קורבגנירפס ןיא ,אד ןבאה רימ —

 .,ןעז רימאל ,םוק .ערעדנא וצ עדנערא ןיא ןבעגקעװא סע ליװ ןוז רעגולק
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 טוג םע זומ ,ערעדבא ראפ טוג זיא םע ביוא .ןופרעד ןכאמ ןענאק רימ םאוו
 .ךיוא זדנוא ראפ ןייז

 רע זא ,ןקארשעג טאהעג ךיז טאה יז לייוז ,טמעטאעגפא רעיירפ טאה יז
 ךיז־ןענאמרעד ןײז .יקםלאװאק־השעמ רעד ןגעװ ןדײר ןעמענ דלאב טעװ
 יא ךיילגוצ יז טאה ,טאטש ןיא טאה רע סאװ ,דנאל קיטש םעד ןא גנילצולפ
 יד ןרעלקרעד טנאקעג טינ ךיז טאה יז .טכאמעג קיאורמוא יא ,טײרפרעד
 ךיז יז טאה ,שרעדגא טינ זטכאנ רעביא םיא טימ ןעשעג זיא סאװ .ךאז
 ןגעװ תומולח עגײז ןופ םענײא ,טאהעג םולה א טאה רע ראנ ,טשטײטעגםיוא
 ־אה ןופ ןײגסיורא טװאורפעג ןוא ןוטעגנא ךיז רע טאה ,ונ — ,ןיקםלאװאק
 ןוא ■־־ ,רעלדגאװפאלש א יוז יוזא ,ףאלש ןיא ןעװעג ךאנ זיא רע תעשב ,לעמ
 טאה רע סאװ ןוא ןוטעג טאה רע םאװ ,םעד ןופ טשינראג רע טקנעדעג טציא
 ץיק טימ ךיז ןפאכוצםיזוא טינ טיהעגםיוא ךיז טאה יז .טכאנײב טגאזעג
 טרעפטנעעגפא םיא טאה יז ןוא ,טנעדיצניא ןקיטכאנײב םעד ןגעװ טראװ
 !טשארעגרעביא יז טאה רע ןכלעװ טימ ,ןאט ןטכײל םענעגײא םעד טימ
 ךיא ןיב ,רוחב רעקיםײלפ א ,וױטקא ןײז טגײה טסליװ וד ביוא —

 ? ןסײבנא ןסעגעג ןיוש טסאה ...טונימ ןײא ראנ .קיטראפ
 .ידײל רעד ףיוא טראװעג באה —

 ׳ךאד וטסײװ ,רימ ראפ .ןדײב זדנוא ראפ ןסע לעטשאב ,יוזא ביוא —
 ביג טנײה .טםליװ וד סאװ ,ריד לעטשאב וד ןוא .ײט ןוא ןאקײב ,ײא ןא

 .טנאה עײרפ א ריד ךיא
 טראװ ךיא ,קגעדעג — .רדח ןיא ךיז וצ פא־טײג רע — .טיארלא —

 .ריד ףיוא
* 

 ןסאג יד .גנילירפ רעדנאלגנע־ײנ ןעירפ ןיא גאט א ןעװעג זיא סע
 ןוז ענעמוקעגסיורא־גנילצולפ יד ראג ׳סעטאלב ןיא טצענעג ךאנ ךיז ןבאה
 רעבא זיא ןוז יד .ןלארטש עמעראװ עריא טימ טקעלעגםיוא קנילפ ײז טאה
 יד טימ ןפמעק וצ טאהעג טאה יז .עקידרדסכ ןײק ןעװעג טינ גאט םענעי
 ־יראה יד ןופ ןעיצנא ןײא ןיא ןטלאהעג ןבאה סאװ ,סנקלאװ עקישא־יולב
 יד ןבאה םיוק ןוא ,גיוא םנשטנעמ ןזפ יז ןלעטשראפ ןוא ןליהראפ ןוא ןטנאז
 יד ןבאה ,ןםאג יד ףיוא סעשזױלאק יד טנקירטעגסיוא ןלארטש עמעראװ
 קירוצ דלאב ײז טאה סאװ ,ןגער ןקראטש ןלענש א ןגארטעגנא סנקלאװ
 ־עג ןקורט ךאד ןבאה טלעק־גנילירפ יד ןוא טניװ־גנילירפ רעד .טליפעגנא
 ־רעביא טאה רעטניװ רעטלאק רעגנאל רעד סאװ ,טפול עטכײפ יד טכאמ
 יד טכארבעג טאה סאד ןוא .טאטש רעד רעביא ןעגנעה וצ השורי א טזאלעג
 ־טנײה ןופ זא ,ײבראפ ףום־לכ־ףוס זיא רעטניװ רעד זא ,גנונעפאה עטראגעג

 .רעטעװ רענײש א ןלעטש ךיז טעװ ןא לאמ
 ־נזמ ןבעגעגוצ טאה ,תוקספה ןיא וליפא ,ןוז רעד ןופ טײקמעראװ יד
 ןוא ןאמםארג קיזײא ךיוא .עיגרענע רעײז טקעװעג ,ןשטנעמ יד טײקרעט
 ־עג ןבאה ,םידגב־רעטניװ ערעײז ןיא טליהעגנײא ךאנ ׳ןיראטערקעס ןײז
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 .רעטעװ םעגײש םעד ןופ עטקיטומעגפיוא ״טארט ןטכײל טימ ,קנילפ טנאפש
 זיא גנורעדנעראפ א זא ,ןביולג טלאװעג טינ׳גרעבנזאר סימ ךיז טאה םע
 יד ןוא ןראמשאק יד ןענעז רשפא .טימעג םנאמסארג ןיא ןעמוקעגראפ עקאט
 ־רעביא ןא יװ רעמ טיג םיא ײב ןעװעג ׳טגאלפעג מיא ןבאה סאװ ,סעיזיװ
 ןעמוק ןטימ ןדניװשראפ טעװ םאװ ,דנאטשוצ־טימעג רעקידרעטניװ א ,גנאג
 סאװ ,ןאמ רעד זא ,ןעמענגא טנאקעג עקאט יז טאה יוזא יװ ז גנילירפ ןופ
 ןגעװאב וצ קשח טימ לופ ,גנאג ןרעטנומ ,ןגנירג אזא טימ טײז ריא ײב טײג

 .־עײדיא ןא ןופ ןעגנאפעג ,טרעטשעצ קיטסײג תמאב עקאט זיא ,ןוט וצ ,ךיז
 ? ןעײרפאב טינ ריא ןופ ךיז ןאק רע םאװ ,סקיפ

 ץיזאבדנאל םנאמםארג ןפורעג ךיז טאה םע יװ ,״םראפ־טימס״ יד
 םעד ןופ בײהגא םעד ןוא טירטס־ןיעמ קע םײב ןגעלעג זיא ,קוירבגנירפם ןיא
 יד וצ טריפ םאװ ,געװ־ליבאמאמיוא ןטמיוזאב רעמײב טימ ,ןטרעטםאלפעג
 יד ןופ טרא ןפיוא ןראי עטצעל יד ןיא עטיובעגפיוא ,סעליװ־ץנעדיזער עײנ
 ־ענאק ןיא עטםטלע יד ןופ םנײא זיא לטעטש םאד .רעזײה־םראפ עטלא
 ־ארג א טימ ,ךריק־עיצאגערגנאק רענרעצליה רעטלא ןא ץוהא ראנ ,טוקיט
 ראפ א ןוא ,מערוט םענעטלאהעג ליטם־לאיגאלאק ןשיסאלק ןיא ,ןזעיצ
 ,סרעדנוהראי ןטנצנײנ בײהנא ןופ םעדײבעג־לאינאלאק ענרעצליה ערעטעפש
 רעמ טאטש דעטלא רעד ןופ ךיז טאה ,ליטס םענרעדאמ ןיא עטיובעגרעביא
 עײנ ןעװעג עלא ןענעז טירטם־ןיעמ ןופ רעזײה יד .ןטלאהרעד טיגראג
 רעדא ענרעצליה — ,טרעדנוהראי ןטצעל ןופ עטכאמעגרעביא־בלאה דעדא
 ןטײקכעלגעמ עלעיצרעמאק ףיוא גיוא ןא טימ טיובעג ,רעזײה עטרעיומעג
 ־ײרד לײט ,עקידגראגײװצ לײט ,טאטש רעלעירטםודגיא רעקידנסקאװ א ןופ
 טראד ןוא אד .םיריוטקאד דאפ ןטעניבאק ,סארױב ראפ טםאפעגוצ ׳עקידנראג
 עײנ א ךיז טפאכעגגײרא םארױב ןוא רעבלעװעג ןעײר יד ןשיװצ טאה
 .ליטם ןלאינאלאק ןיא קרעװעגצלאה טימ לגיצ עטיור םיוא עדײבעג עוױםאמ
 ־נאק עטשרע יד ןוא ,רעװקם א ןטימ ןיא ןעגאטשעג זיא םאװ ,לאה־יטים רעד
 ־ײבעג עװיםאמ ןעװעג עלא ןענעז ןכריק עשיראטיבסערפ ןוא עלענאיצערג
 ,ץוחא ,ליטם ןשידנאמראנ ןיא ךעלכעדלביג ,םגגיובציפש ליפ טימ סעד
 עכיוה עשיטאג ערעײז סאװ ׳ןכריק עשיליוטאק ײװצ יד ,ךיז טײטשראפ
 ןעזעגםיורא ןוא טאטש ןופ רעזײה יד רעביא ןבײהעג ךיזי ןבאה ןציפש־םערוט

 .טאטש רעד ץוחמ געװ קיטש א ךיז
 ןעמארק ,רעבלעװעג עלא ןענופעג ךיז ןבאה סע ואװ ,טירטס־ןיעמ יד
 ,ןטפעשעג־רעקיל ,ןטפעשעג־קאבאט ,גראװנזײא ,לבעמ ,רעדײלק־רענעמ ןופ
 רעד וצ רעטנורא זיב לאה־יטיס ןופ ןגיוצעג ךיז טאה ,ןענאדאטסער ,ןלעטאה
 סיוא־עװערעק א ןבעגעג ךיז סאג יד טאה םראפ־טימס רעד ײב .םראפ־טימם
 ,״םעשזדיר״ יד וצ ,געװ־רעטניה א ךרוד יװ ,טכײרגרעד ןוא טײז א ןיא
 םעליװ־ץנעדיזער יד וצ טריפעג ןבאה סאװ ,ןגעװ־ליבאמאטיוא ײװצ יד
 ־נײא ןא וצ טרעהעג טאה ,ןעמ טגאז ,םראפ־טימס יד .״סרעטומאק״ ןופ
 ־םושב ןוא םראפ ןײז ןא טרעמאלקעג ךיז טאה סאװ ,רעמראפ ןטראפשעג
 ןעיצסיוא טלאװעג טאה טאטש יד ןעװ ,ןפיוקראפ יז טלאװעג טינ ןפוא

151 



 טזומעג ט$טש יד טאה ׳ןעמ טגאז ״םיא בילוצ .טירטס־ןיעמ יד רעגנעל
 ־ראפ םעד ךאנ ׳רעטעפש .טײז א ןיא ןרעקפא יז ןוא סאג יד ןקאהרעביא
 בילוצ ןעמוקאב טנאקעג טינ ץלא ךאנ םראפ־טימם יד ןעמ טאה ׳טיוט םרעמ
 םאד טכאמעג טאה םאװ ,םישרױ עקירעירעדנימ טימ רעטנאלפ־השורי א

 יק ןעװ ׳ךאנ ןעקנעדעג ןשטנעמ .ראלק טינ ךעלצעזעג טכער־םוטנגײא
 םאד טאהעג טאה רעמראפ רעד .םראפ־טימס רעד ףיוא טרעטיפעג ךיז ןבאה
 זיא םאװ ,םראפ לײט רעדנא ןא וצ טירטס־ןיעמ ךרוד יק ענײז ןריפ וצ טכערי
 ןעגנאהעג זיא סאװ ,לדליש א ןוא ,טירטס־ןיעמ לײט ןטײװצ םעד ףיוא ןגעלעג
 .״תומהב ראפ גנאגכרוד !קיטכיזראפ״ ?טנעײלעג ךיז טאה ,םראפ רעד ײב
 רעד ןופ יק יד ןעװ ,ןלעטשפא טזומעג ךיז טאה רעקראפגעװ רעצנאג רעד

 ץאלפ־עשאפ םעד ןופ טירטס־ןיעמ ךרוד ןעגנאגעגרעביא ןענעז םראפ־טימס
 זיא םדאפ יד .יק ןײק טראד ןפערט וצ טינ זיא טנײה .ײרעקלעמ רעד'וצ
 ־ליװראפ ,רענרעדציפש ,ןסקױועגדליװ טימ טכידעג ןסקאװאב ,טזאלראװראפ
 סיתא ךיוה ךיז ןבײה םאװ ,רעמײב־םלוא ,ךעלמײב־ענםאס עגנױ עטעד
 ףיוא .גנילירפ ןעירפ ןופ טפול רעליק רעד ןיא עטעקאנ ,ןגײװצ ערעײז טימ
 ־אק רעטלא ןא טימ זיוהמראפ ענעלאפעגנײא־בלאה םאד טײטש לגרעב א
 ןענעז םורא םרעלכײפש ןוא רעלעטש עיטבראפעג־טױר יד ןוא ,ריט־לאינאל
 גנאגנײרא םעד רעביא .טארדבעטש ןוא טיולפ ןבורח־בלאה א טימ טמאצראפ

 .״טרעװראפ גנאגכרוד — םנגײא־טאוױרפ״ :לדליש א טגנעה
 ־עגטימ טאה ,ןטארד עקיכעטש ךרוד ,ןטיולפ ךרוד ןכארקעג זיא רע
 זיא רע .ךיז ךאנ יז ןגייצעג ,ךעבענ ,גרעבנזאר סימ יד ךיז טימ טפעלש

 טנעה יד ןכאטשעג ךיז טאה ,ןטסוק ןופ שינעטכידעג רעטכײפ רעד ןיא ןײרא
 ־טפיג ךעלגנעטש ןיא סיפ יד טרעטנאלפראפ ךיז טאה ,סעקלכאטש טימ
 הברוח עבלאה יד ואװ ,לגרעב םוצ טפעלשרעד ךיז רע טאה יוזא ןוא .ןזארג
 םימ ןזיװעגנא רע טאה טנאה רעד טימ ריפ ןטײרב א טימ .ןענאטשעג זיא
 יוזא ,ןגיוצעג ךיז טירטס־ןיעמ טאה טײז ןײא ןופ .םורא םעד ףיוא גרעבנזאר
 ;ץאלפ ןקידנעײטש־קידײל םעד ןפאכראפ וצ טנאה א טקערטשעגםיוא יװ
 רעדנאלגנע־ײנ ןיא ,עטענ יד ןזיװעג ךיז ןבאה טײז רערעדנא רעד ןופ ןוא
 ,זארג ןיא ענעקנוטעגנײא .ךעלזײה־ץנעדיזער עטיובעג ליטם ןלאינאלאק
 ־עגםיוא ,עכיוה ןופ טצישעג ,ךעלמײב־ענםאס עגנױ טימ טלגנירעגמתא
 טנעװ עסײװ יד טימ ךעלזײה ענײלק יד ןענעז ,רעמײב־םלוא עליוה עטײרפש
 ־אלשעגנײא יװ יוזא ,ליטש ,ליטש ןענאטשעג רעכעד עטיור ןוא ענירג ןוא

 •ענעפ
 :ךיז וצ טדערעג ,רענעלפ טכאמעג טאה ןאמסאירג

 ןדײנשםיוא ןופרעד ךאד ןאק ןעמ .טאטש עצנאג א ךאד זיא םע ,ײװ —
 לאז םאװ ,םאג א ןדײנשכרודא ךיא לעװ אד טא .רעצעלפ־ױב ,ןרעװקס ,ןםאג
 ךיא לעװ םאג ןטײז עדײב ןופ .טירטס־םלע טימ טירטס־ןיעמ ןדניבראפ
 ןיא ,עקידנראג־ףניפ־ריפ ,עכיוה ראג טינ ,רעזײה־טנעמאטראפא ןלעטשפיוא
 ןענאק רעזײה יד .קרעװעגצלאה םײװ ןוא לגיצ עטיור ,ליטס ןשיגראעג
 ־לעװעג יד .סעקנאל ענירג טימ ןפיוה עטײרב ןיא ,טנורגרעטניה ןיא ןײטש
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 .טפול ןוא טכיל ןפיוה יד ןוא ןעגנוביואוו יד ןבעג יזצ ׳עקידנראגנײא רעב
 עטײרב טימ ,ליטס רעדגאלגנע־ײנ ןיא ,עקימראפנײא ,עטענ רעבלעװעג יד
 טא ןוא .רעבלעװעג יד ראפ ןעמולב ןטײב ,רעמײב חעטצנעפ־לעטשסיוא
 זגעװ םעד ןיא ןײרא ךיז טדײנש םאװ ,קע םעד טםעז ,רעדינ רעד ןיא ,אד
 ־ץיז טרעדנוה ןצפופ ,קידנראגײװצ .אניק א ראפ ץאלפ רערעײט א זיא סאד
 ־יוא ראפ ץאלפ־גנודנאל א יװ ןצוגםיוא ףיוהרעטניה ןצגאג םעד .רעצעלפ
 יד ןוא גאטײב רעבלעװעג יד ןופ םינוק יד ןענידאב לאז םאװ ,ןליבאמאט
 ־ןילאזאג א טימ ,ןליבאמאטיוא ראפ ץאלפ אזא •טנװא ןיא םרעײג־אניק
 ,טציא .ךאװ א רעלאט טרעדנוה ראפ א ןעגנערבנײרא קילא ןאק ,עיצגאטס
 ,ײװ־ײװ זקידײל ןײטש ץאלפ אזא ןזאל ןעמ לאז ,תוריד ןיא קחוד םעד ײב
 ״ןעגנידראפ וצ תוריד ןײז ןלעװ סע ןעװ וןסקאװ ןיא טלאה טאטש יד יװ
 ראנ ,טוקיטענאק ןיא ןעגנוניואװ ערעײז ןבאה עכײר יד ראנ טינ ןלעװ
 .םונהיג רעקראי־ױנ םעד ןופ ןעװעטאר ךיז ןלעװ ןשטנעמלטימ עכעלטנײװעג
 ײז םאװ ,קורבגנירפם ןיא גנוניואװ א ראפ חירפ םעד ןלאצ ןרעג ןלעװ ײז
 טימ ןעמוקוצנא רעגנירג דלאב ךאד זיא םע ,ײװ .דנאלײא־גנאל ןיא ןלאצ
 טרעיודעג סאװ ,קורבגנירפם ןײק קראי־ױנ ןופ ןאב־לארטגעם־דנערג רעד
 ־עקירד רעד ןיא ליה־טסעראפ ןײק יװ ,טונימ קיצרעפ־ןוא־ףניפ ערעםאװ
 דנעלײא־גנאל — ,שינעכײלגראפ א ראפ זיא םאװ ןוא .יעװבאס ןופ שינ
 .ירטנאק ,טראזער אד וטםאה ןיוש ןוא — גנאג טונימ ףניפ .׳ טוקיטענאק ןוא
 טנכער ןעמ יװ יוזא ךיק א טימ םירדח ריפ־ײרד א ראפ ןענעכער אד ןאק ןעמ
 ־אפ רעײנ רעד ײב ןוא .ךיוא רעמ ןלאצ ךאנ טעװ ןעמ .ליה־טםעראפ ןיא
 טעװ רעחיה ןעיוב ףיוא ןטידערק עםיורג ןבעג וצ גנודיגער רעד ןופ יסיל
 ־נײנ •ןעגבוניואװ טרעדנוה ײרד א ןלעטשוצפיוא רעװש ןײז טינ ראג טציא
 ־ער רעד ןופ ןײלא טידערק רעד ךאד טעװ ןטםאק־יוב יד ןופ טנעצארפ קיצ
 ןיא ןבעגקעװא טלאװעג ץלא סאד טאה ןוז רעגולק ץימ ןזא .ןקעד גנוריג

 .רצוא ןא ךאד זיא םע ,ײװ .טשינראג ראפ עדנערא
 ןײז טימ ךעלקילג ןעװעג זיא יז .ןדײרםיוא טזאלעג םיא טאה יז
 ־םארג רעד .ןאמםארג קיחיא רעטלא רעד קירוצ ןעװעג זיא םע .םזאיזוטגע
 יוזא ,טכעלרעהראפ יוזא ,טנעקעג טוג יוזא טאה יז םאװ ,סאבעלאב ריא ,ןאמ
 השבי רעד ףיוא טײצ א ןראװעג ןטלאהעג זיא םאװ ,שיפ א יװ .טאהעג ביל
 ,רעםאװ ןיא קירוצ טמוק רע ןעװ ,טיוט ןיוש זיא רע זא ,ןענײמ עלא ןוא

 טזאל דלאב ראנ ,דעטיוט א יװ ,ךאלפרעבײא רעד ףיוא טשרעוצ ךיז רע טלאה
 זיא םאװ ,רעםאװ םעד ןופ טבעלעגפיוא ,שינעפיט רעד ןיא פארא ךיז רע
 ־עבעל קירוצ רע זיא ,םורא טונימ א ןיא ,ןיוש ןוא ,טפול ןײז ,טנעמעלע ןײז
 זיא יז .ןגיוא עריא ןיא ןראװעג ןאמםארג זיא יוזא — ,שיפ רעטלא ןא ,קיד
 זיא טכאנ רעקיראפ רעד ןופ טנעדיצניא רעד זא ,רעכיז ןעװעג טציא ןיוש
 טציא ןיוש זיא רע םאװ ,םולח ןזײב א ןופ ,דאמשאק א ןופ לאניפ רעד ןעװעג

 .ןופרעד ײרפ ןצנאגניא
 לאז םאװ ,ןעמאנ א טקעיארפ םעד ראפ ןעניפעג ראנ ףראדאב ןעמ —

 ך ריד טלעפעג סע ? ״שזדעליװ־טימס״ ןעװעג טלאװ יװ .ןעיצוצ
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 ןשזדעליװ־ןאמםארג טינ םאװראפ ז שזדעליװ־טימם סעפע םאװראפ —
 ןופ טינ טלאה ךיא ...שזדעליװ סנאמםארג ,שזדעליװ םנאמםארג —
 ןגעװ ןטכארט לעװ ךיא .ןעז ךאנ ןלעװ רימ ,אלימ .עמאלקער־טסבלעז ןײק
 ןזומ טשרעוצ .טקעטיכרא ןטוג א ןגירק וצ — טציא זיא רקיע רעד .םעד
 ןעגנילקנא ןפראדאב ןלעװ רימ .ןאלפ א ןגײלםיוא ,ןאלפ א ןטעבראסיוא רימ
 ךיא .ןעמוק רעהא לאז לקנערפ טקעטיכרא רעד זא ,ליװ ךיא .סיפא םעד
 רעירפ ראנ .רימ ראפ ןגײלםיוא לאז רע ןאלפ א ראפ םאוו ,ןזײװנא םיא ליװ

 .ןקיאמ םעד טימ ןפערט ךיז רימ ןלעװ
 •ןקארשרעד יז טגערפ — ? קיאמ רעכלעװ ? קיאמ —

 ־אטםער ןשיליופ ןיא ןפארטעג ןטכענ טסאה וד םאװ ,רעגלעק רעד —
 םיא טימ ךיז ןפערט וצ טדערעגפא ךאד טםאה ? קיאמ טינ רע טסײה .ןאר

 .ןענײטשרעבליז ײב גאטימכאנ רעגײזא ײרד
 ריד וטזומ ןיקסלאװאק םעד טימ ךאז עצנאג יד ,ןאמםארג רעטסימ —
 זיא םע ןוא ןעװעג טינ זיא םע .ןגאלשסיורא פאק ןופ לאמעלא ראפ לאמנײא

 .טײקטסעפ טימ עזאר טגאז — ,יקםלאװאק ץיק אטינ
 .ןאמםארג ךיז טרעדנואװ — ? וטםנײמ םאװ —

 ־נײרא פאק ןיא ריד טםאה וד סאװ ,שינעדײרנײא ןא ץלא זיא סע —
 ־אק א ןעזעג רעדא ןפארטעג לאמא טםאה וד זא ,טינ ביולג ךיא .ןעמונעג
 .ןײרא ןגיוא יד ןיא ךײלג םיא קידנקוק ,שיראגעטאק יז טגאז — ,ןיקסלאװ

 — ,רימ גאז ןוא ןא ךימ קוק ? קנארק ,עגושמ ןיב ךיא זא ,סע טםײה —
 — ?שטנעמ רעקגארק א יװ ףיוא ךימ ךיא ריפ ? קנארק ןיב ךיא זא ,וטםביולג
 טקוקעגנײרא ןוא קורד ןטםעפ א טימ טנאה רעד ײב ןעמונעגנא יז טאה רע
 גרעבנזאר םימ זא ,קילב ןקידנעמענכרוד אזא טימ ןײרא ןגיוא יד ןיא ריא

 .םיא ןופ ןגיוא עריא ןדנעװפא טזומעג טאה
 ןטכארט קידנעטש ןײד .זעװרענ טסיב וד ראנ ,טינ םײװ׳כ ? קנארק —
 א ןיא ןבירטעגנײרא ךיד ןבאה רעבעל עטכעלש ןײד ןוא ןאראלק ןגעװ
 םרעטאפ ץיד ןפלאהעגוצ ךיוא םעד וצ טאה רשפא ןוא .דגאטשוצ ןזעװרענ
 תזישעמ עשיטםאטנאפ ענײז טימ ,דניק א ןעװעג טםיב וד ןעװ ,ךיד ןקערשנא
 ץיד ןופ שיגעטכאדטסיוא ןא יװ רעמ טינ זיא יקסלאװאק רעד .םונהיג ןופ
 ןפארטעג טאה םאװ ״דשעמ אזא טרעהעג לאמא רשפא טסאה .חומ ןטציהעצ
 לאמנײא טזומ וד .ךיז ףיוא ןגארטעגרעביא םע וטםאה ,שרעדנא ןצימיא טימ
 ־ןװרענ ןטוג א וצ ןײג טזומ וד .ןיקםלאװאק םעד ןופ ןרעװ רוטפ לאמעלא ראפ
 וד ,קיזײא .ענײד תומולח עזײב עלא ןופ ןעײרפאב ךיד טזומ וד .ראטקאד
 טמענ יז — .ןתמא ןא ףיוא קנארק טםרעװ וד רעדײא ,ןעװעטאר ךיד טזומ
 יד ןיא טעבעג טימ ,קידתונמחר םיא טקוק ןוא טנאה רעד ײב ןא טציא םיא

 .ץירא ןגיוא
 זןיקסלאװאק טימ ןײז טעװ םאװ ?יקםלאװאק ןוא —

 ןעװעג טינ זיא רע .הבשחמ ןײד ןופ ןקעמםיוא וטזומ ןיקםלאװאק —
 — ׳םיא ןיא ןסעגראפ ןוא קנאדעג ןופ ןבײרטםיורא םיא טזומ .אטשינ זיא ןוא

 .סיוא טעמכ יז טײרש
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 — ,ןענעגרה ךיד ךיא זומ ״ןיקסלאוואק ןיא ןסעגראפ לאז ךיא ביוא —
 .קיאור םיורא רע טגאז

 י סאװראפ — ןקארשרעד בלאה ״יז טגערפ — ז ןענעגרה ךימ —
 .דום ןײמ ןופ טםײװ סאװ ״שטנעמ רעקיצנײא רעד טסיב וד לײװ —
 ־ראפ ךיא ןאק יוזא יװ .ןיקסלאװאק םעד ךוז ךיא סאװראפ ״טםײװ ןײלא וד
 לעװ ךיא ןעװ ״לאמ ךעלטיא זןופרעד טםײװ וד זא ״דנאש ןײמ ןיא ןםעג
 ךיא סאװ ״קעלפ םעד ןיא ״דנאש ןײמ ןיא ןענאמרעד ךיז ךיא לעװ ׳זקוקנא ךיד

 .עיטאפא טימ ״ליטש רע טגאז — ״ןםיװעג ןײמ ףיוא גארט
 —ךימ עגרה ןוא םענ ״ןםעגראפ וצ ןפלעה תמאב ריד טעװ סע ביוא —

 .לכײמש א טימ יז טגאז
 ״טעבעג טימ טגאזעג ןוא טנאה רעד ײב ךײװ ןעמונעגנא יז טאה רע

 ? רעצ ןופ עםאמירג א ןיא טמירקעג ךיז טאה םינפ קראטש ןײז תעשב
 .ןקיאמ םעד וצ ךימ ריפ ״םוק ״ךיד טעב ךיא —

 א ץיז טינ ליװ ךיא .ןוט וצ םעד טימ ןבאה טינראג ליװ ךיא —
 .עינאמ ןײד ןיא עקידלוש

 ־עגסיוא ןײלא ךיז ראפ לױו ךיא .לאמ ןײא ןפערט םיא ליװ ךיא —
 לאמא ןעזעג םיא באה ךיא ױו יקםלאװאק אזא ןעװעג תמאב זיא סע יצ ״ןעניפ

 .קראי־ױנ ןיא
 ־לאװאק א ןלעטשוצ ריד טעװ רע .רעלדניװש א זיא קיאמ רעד —

 ןלאז רימ זא ״טגראװעג זדנוא טאה ןעמ .הנמלא ןא םיקםלאװאק רעדא ״ןיקם
 .םיא ראפ ןטיה ךיז

 ךאנ זיא סע ״ץיג ? קאילאפ א ״רעװ ןוא ? ןראגפא רע טעװ ךימ —
 ״ךיד טעב ךיא .ןאמסארג קיתיא ןראנפא לאז סאװ ״שטנעמ רעד ןעװעג טינ
 סע — :לרעגײז־טנאה ןײז ףיוא טקוק רע — .ןענײטשרעבליז וצ ץיג רימאל

 .ײרד דלאב זיא
 רעד ןיא ףתוש ץיק ץיז טיג ליװ ךיא זא ״טגאזעג ריד באה ךיא —

 •ךאז
 ךיד ףראדאב ךיא ןעװ ״טציא דארג ״ץילא ןזאלרעביא ךימ טסעװ —
 ןפערט ךיז ןײג ןײלא ךיא לעװ ״טיג טםליװ וד ביוא .טוג ?ןבאה קיטײנ יוזא

 .ןקיאמ םעד טימ
 .ןיהא ןײג וצ םאװ אטשינ זיא סע .ץיג ןזאל טינ ךיד לעװ ךיא —

 .ערעמיכ א ״עיזאטגאפ א זיא ךאז עצנאג יד
 טינ עקאט םע זיא רשפא .ץילא ךיז ראפ ןעניפעגםיוא סאד ךימאל —
 ןרעװ רוטפ ןוא ןעניפעגםיוא ןײלא רעבא סע ךיא ליװ ״עיזאטגאפ א יװ רעמ

 טקיגײפראפ סע — ״םיוא רע טפור — ׳ןבעל טינ יוזא רעמ ןאק ךיא .ןופרעד
 .טיוט םוצ ךימ

 .םיא ףיוא ןגארקעג תונמחר טאה יז
 ״לדניװש םעד ןיא ןעיצנײרא טינ ךיד לאז קיאמ זא ״ארומ באה ךיא —
 ראפ ןטיה ךיז זומ ןעמ ״ראטאניבמאק א זיא קיאמ .טריניבמאק רע םאװ

 .םיא
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 ךיא .ןדאננײרא ןזאל טינ ךימ לעװ ךיא .עזאר ׳טינ ארומ ןײק באה —
 טימ ףום ןלענש א ןבאמ לעװ ןוא םקירט ענײז עלא ןעניפעגסיוא ךיג לעװ

 .ןסיװ רעבא םע זומ ךיא .םיא
 לאז רע זא ,רעסעב עקאט םע זיא רשפא $ טכארטעגרעביא טאה יז
 ןעמוק וצ ןפלעה עקאט םיא םאד טעװ רשפא ;ךיז ראפ ןײלא ןעניפעגםיוא

 .לכש םוצ
 ראנ ״ןענײטשרעבליז וצ ריד טימ ןײג לעװ ךיא —יז טגאז —טוג —

 .ןקיאמ םעד טימ ןדײר ןזאל ןײלא ךימ טזומ וד ;יאנת ץיא טימ

 םע ואװ ׳טראד ׳טאטש רעד םיורא ןיוש ןגעלעג זיא ליה־ירעבארטם
 ־נילק־לױאװ םוצ ךופיהל .ראטאזינעסא רעשיטאטש רעד ןענופעג ךיז טאה
 רעד .רעדינ רעד ןיא טײרפשעג ךיז ליה־ירעבארטס טאה ,ןעמאנ ןקידנעג
 ןגיוצעג ךיז טאה םאװ ,פמוז רעטנקירטעגםיוא ןא ןעװעג טראד זיא ןדאב
 זיא ראטאזינעםא םעד ןופ ךיו׳ר רעד .לכײט ןשיטאטש ןופ םאגסיוא םוצ זיב
 יד גנע טיצראפ םאװ ,ןקלאװ דעקיליונק רעקידנעטש א ,קירעדינ ןעגנאהעג
 טראד ןענעז לאמא .ןעגגול יד ןיא שינעקיטש־לבעװש א טגנערב ןוא לעק
 ׳טאה טאטש יד סאװ ,רעזײהטכאלש ,ןעײרעבראפ ,ןעײרעבראג ןענאטשעג
 ־רע ערעדנא ןיא טריפעגרעביא טײצ רעד טימ ,ענעיגיה ןופ םימעט בילוצ
 טיזבעג ןענעז םאװ ,רעזײה עבורח־בלאה יד ןענעז ןבילבעגרעביא .רעט
 טלעטשעגםיוא ,רעזײה יד .רעטעברא־קירבאפ יד ראפ הליחתכל ןעװעג
 ןוא ײװצ ןופ ,םינפ ןײא עלא ןבאה ,םאג ןטײז עדײב ףיוא תורוש עגנאל ןיא
 ׳םינכש עלא ראפ עקידתופתושב ,םעקינאגרעדאפ עגנאל טימ ,ןראג ײרד ןופ
 עכעלטע .זיוה ןופ גנעל רעצנאג רעד רעביא קע וצ קע ןופ ןגיוצעגםיוא
 יד ןיא ןײרא םעקינאג יד ךרוד ןריפ ,ןםיורד ןגיל סאװ ,פערט ענרעצליה
 ,ןכאק םוצ ץאלפ א ױו ךעלטנײװעג ןעניד םעקינאגרעדאפ יד. .ןעגנוניואװ
 ןגיוא יד ראפ ןפא ,סענאװ עטכירעגנײא־שימײה ןיא וליפא ךיז ןדאב םוצ
 ־אגרעדאפ יד .טבענ־רעמוז עםײה יד ןיא ןפאלש םוצ — ,םינכש יד ןופ
 ־ראפ א ,ןפאשעג טאה טיונ יד םאװ ,טײקמיטניא רעדנוזאב א ןגארט סעקינ
 ־אל א זענעז םעקינאג לײט .ןבעל ןעמערא רעײז ןיא םינכש ןופ ךיז־ןײטש
 טפאשגנע יד םאװ ,ןכאז ןוא םילכ־בוטש ראפ ,גראװטלא ראפ ץאלפ־רעג
 ׳ךעלעגעװ־רעדניק עטלא — ,ןםיורד טפוטשעגםיורא ײז טאה תוריד יד ןיא

 ־טעב־גײלפיונוצ ,טנעװ יד ףיוא ןעגנעה םאװ ,םעילאב ענעניצ ,םנטסאק־זײא
 ־יק ןוא ןצארטאמ יד טימ םענײאניא ,ךיז־ןרעטפול וצ טלעטשעגםיזרא ,ךעל
 רעגײטש ןפיוא ,ךעלטנעװ ענרעתיא יד ןשיװצ עטמעלקראפ ףײטש ,ךעלעש
 ־ירט םוצ שעװ ףיוא ןעמ טגנעה סעקינאגרעדאפ יד ףיוא .שטיװדנעם א ןופ
 ־אנאמ עקיטעמוא יד .ךיז ןרעטפול וצ ןעלטנאמ ,רעכיט ,ךעלדײלק ,ןענעק
 ־טעפראקש ,ןקאז ,שעוורעטנוא ,רעדמעה ,שעװ תורוש עגנאל יד ןופ טײקנאט
 ־עג טאה םאװ ,ךוט ןקימאלפ־טיור א ןופ ןםירעגרעביא לאמא טרעװ ,סעק
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 ־אטיא ןא םאװ ׳רשפא עילאטיא ן־זפ ,רעדנעל עמעראװ יד ןופ ןעמוק טזומ
 ־יופ א ןופ ;ןרעטפולוצםיוא ןטםאקי ןופ ןעמונעגםיתא טאה עמאמ עשינעיל
 טראד ןוא אד רעדא ;טנגעג רעשטיװאל רעד ןופ לאש רעטרילאק רעשיל
 א ,ךיפעט רעקיבראפטנוב לקיטש א ןעז וצ גיוא ןראפ םיורא ךיז טבײה

 םענרעטופ םענעבארקעגםיוא ןא טימ עקװאוטאװ־רעטניװ א ,דײלק״קיטגוז
 ןעגנעה םאװ ,עקידײל ל$מא — ,ךעלעגײפ טימ ךעלגײטש־ןטארד .רענלאק
 עשימײה ןוא פעט־ןעמולב ןלגײפ א ןופ רכז א יװ ,רעטנורא ןקלאב ןופ. -

 .טײקידרעמוז ןוא טײקנירג ךאנ טפאשקנעב א ,ןםקיװעג
 ןענעז ײז .פערט ענרעצליה עטײרדעג רעביא ףיורא ןכארקעג ןענעז ייז . ,
 ענעפא יד ןופ .ךעלךעדניק ,תױח עקיבוטש ,ןכאז־בוטש רעביא ןכארקעג
 ןופ ,םטכעקעג ןופ ןדנאװם ןוא תוחיר ערעװש ןגארטעג ךיז ןבאה ןבוטש
 טימ ,ךעלרעדניק ןופ ןיױועג מעד טימי טשימעגסיוא ,טנאוועגטעב ןטכייפ
 סיקםװאלםאז וצ ןעגנאגרעד ײז ןענעז ףוםל .ענעסקאװרעד ןופ תולוק עתיב
 רעד ןיא ןעמוקעגנײרא ןענעז ײז רעדײא ראנ .ןראג ןטירד ןפיוא הריד
 ,שעװי קיצומש םיוטש א ןענאפשרעבירא טזומעג ײז ןבאה ,בוטש רעגעפא
 ףיוא עילאב רענעניצ רעםיורג א ןבעל עגאלדאפ רעד ףיוא ןגעלעג זיא סאװ
 ןא ןענאטשעג זיא עילאב רעד רעביא ןגיובעג .קנאב־טערובאט רעטײרב א
 ןיא טקעטשעג טאה ,לכיט א טימ טלקיװעגמורא ׳פאק ריא ,יורפ ערעטלע
 ־עגגא טימ עילאב רעד ןופ ןליונק ןיא ןעגגאגעגפיוא זיא םאװ ,ףמאד םעד

 .שעװ ןטפײז .
 ךיא באה ושעװ טשאװ אגיװדאי אקניזוק יד ,אגיװדאי אקניזוק —
 ןוא רעטםימ םעד טנײה ןעגנערבפיורא לעװ ךיא זא ,ןעמומ רעד טגאזעג טינ

 יםיקסלאװאק יד ףיוא ךאנ ךיז ןגערפ סאװ ,קראי־ױנ ןופ םעסימ יד
 ־גײא ןעװעג זיא סאװ ,םינפ א ןביוהעגפיוא ךיז טאה עילאב רעד ןופ
 ראנ יװ רעמ ןזיװעג טינ טאה םינפ סאד .ךוט ןעארג־לקנוט א ןיא טמארעג
 ־אעגכרודא ןשטײנק טימ ,עטראה א ןיא עטצעזעגנײא ׳ןגיוא עםיורג ראפ א
 ענעגיוצראפ־ףייטש ראפ א ןוא זאנ עניד עגנאל א ׳טיוה עלעקנומ עטרעק
 טימ ,טרעדנואװראפ ,טסעג עדמערפ יד טקוקעגנא לײװ א טאה יז .ןפיל
 םאװ טםואװעג טינ ,טרינעשז ךיז ןבאה טםעג יד .קילב ןכעלטנײרפ־טינ א

 :ןפורעגנא ךיז םיטש רעטקיטשעג א טימ טאה יורפ יד .ןוט וצ
 ךאנ ךיז ןגערפ קראי־ױנ ןופ םעסימ יד ןוא רעטםימ רעד זא ןוא —
 — ן ןשאװסיוא שעװ סאד רימ ראפ ײז ןלעװ ? םאװ זיא ,םיקסלאװאק יד ףיוא
 ־אק יד ןגעװ ןםיװ ריא טליװ סניוזא םאװ — :טסעג יד וצ ךיז טדנעװעג ןוא

 1 סיקסלאװ

 ןשטנעמ יד .ןיירא בוטש ןיא ץירא םוק ,אגיװדאי (עמומ) אשטאשט —
 לעיצעפם ןענעז ײז .ןינע ןקיטכיװ א ןגעװ ןדײרוצרעביא ריד טימ ןבאה
 רע ןוא ׳קיאמ טגאז — ׳קראי־ױנ ןופ רעהא ןראפ וצ ןעמוקעג םעד בילוצ
 — םירבא ענײז עלא טימ ׳טנעה יד טימ ׳ןגיוא יד טימ ןאגיװדאי וצ טקניװ

 .ןינע רעקיטכיװ א רעײז זיא סע זא ׳ןרעהוצנא ריא ןבעג וצ
 .ןציז וצ ואװ אטינ זיא םע ז בוטש ןיא ןצעז ײז ךיא לעװ ואװ —
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 ׳ןיירא טמזןי ,יורפ עטוג .ןציז וצ טרא ןא ןעניפעג ןיוש ןלעוו רימ —
 טמיוצ ,ןײא־טמענ סאװ .עלעכײמש ךעלטנײרפ א טימ ןאמסארג טגאז —

 .ןביוראב טינ ךײא ןלעװ רימ ,ןײרא טמוק — .יורפ רעד ןופ אפמעט םעד

 ןעמוקעגנײרא ןעגעז ײז ןעװ .טאהעג טבער עקאט ךאד טאה יורפ יד
 רעטנוא טשרעהעג טאה סאװ ,טײקלקנוט רעד ןיא ןאמסארג טאה ,בוטש ןיא
 .ןטעב ןוא ןטעב ראנ יװ ןעזעג טינ ךאז רעדנא ןײק ,ןקלאב ןקירעדינ םעד
 טעב ןכעלטיא ןופ .טנעװ יד ײב טלעטשעגסױא ןעגאטשעג ןענעז ןטעב יד
 ןבאה טםעג יד ןעװ .ןשיק א ףיוא פאק א טםײװעג רעדא טצראװשעג ךיז טאה
 ףיוא־ביוה א ,טפאבעגפיוא ךיז טראד פאק א ,אד פאק א טאה ,ןזיװעג ךיז
 ־םארג ןעװ .ןשיק ןפיוא קירוצ־לאפ א ןוא — קילב רעלענש א ,ןשיק ןופ
 ןעז טנאקעג רע טאה ,טײקלקנוט רעד וצ טניואװעגוצ ךיז ןבאה ןגיוא םנאמ
 ־עג זיא שיט םײב קנאב עטײרב ןוא עגנאל א .שיט־ךיק א לקניװ א ןיא
 ,ערדלאק א טימ טקעדעגרעביא ,רעצימיא ןוא ,טעב א יװ ,טעבעגסיוא ןעװ
 ׳מױיא־ןליוק םענרעזײא ןא ףיוא .ןסעזעג רעדא ןגעלעג־בלאה טראד זיא
 ןעגעז ,גאט־גנילירפ םעד ןיא ליפוצ ןיוש בוטש יד טמעראװעג טאה םאװ
 ־אװ ןקידוז טימ קינײשט רענעכעלב רעםיורג א ןוא פעט עסיורג ןענאטשעג
 חעזעלג א ,ךעלפעט ןוא פעט טימ טלעטשאב ,טנאװ א ףיוא עצילאפ א •רעם
 — לקגיװ ןטיױוצ א ןיא ״קגיס״ ןרעביא ,גראװזאלג ןוא ײלעצראפ טימ להנעש
 ־עמ־ריזאר — ,ךיז ןריזאר ראפ םירישכמ טימ עצילאפ־לטערב עלאמש א
 טימ רעגנעה א ןוא לגיפש־טעלאוט רענײלק א ,ףײז ,לטשרעב א ,ךעלרעס
 טרעהעג טאה בוטש רעד ןופ גנוטאטשסיוא רערעדנא רעד וצ .רעכיטנאה
 א ,ךוב א ,רושזאבא םענעריפאפ ןטרילאק א ןיא פמאל א טימ דאמאק א
 ׳זאלג דענעטלאפשעג א טימ דאמאק ןרעביא לגיפש א ןוא ,עקשופ־רעקוצ
 רעד ףיוא .סעיפארגאטאפ עטריקאילבעגפא טקעטשעג ןבאה םע רעכלעװ ןיא
 ־ליב־ענאקיא ייװצ ןעגגאהעג ןענעז לגיפש ןוא דאמאק םעד רעביא טגאװי
 װאכאטםנעשט ןופ רעטומ עקילײה יד ןוא ץראה ןקיטולב םעד טימ םוזעי ,רעד
 לפמעל שירטקעלע לציפ א ןופ •טכיל ןטיור א טימ ,ליטס ןשיטנאזיב ןיא

 .ריא ףיוא ךעלסאלב קידגלאפ
 ךיז ןשטנעמ יד זאל ,ץירא טעב ןיא ײג ,ףיוא ךיד בײה ,ירעשזד —
 ןופ רעטנורא־טפאכ ןוא קנאב רעד ףיוא פאק םוצ יורפ יד טגאז — ,ןצ־ח

 .ןשיק יד ןוא ערדלאק יד טראד
 ,םיטש עשרעדניק עטגשקעראפ א ךיז טרעה — ,טינ ליװ ךיא —
 ענעקארשרעד טימ ,ראי טכא־ןביז ןופ לגניי א ןופ םינפ טרעצעגפא ןא ןוא
 ןטזגורבעגנא ןא טפראװ לגניי םאד •רעגעלעג ןופ ףיוא ךיז טבײה ,ןגיוא

 .רעגעלעג ןפיוא קירוצ טלאפ ןוא רעגנירדנײרא עדמערפ יד ףיוא קילב

 .ןאמםארג טגערפ — ? קנארק זיא דניק סאד —
 ילגנײ םוצ רעדיװ ךיז טמענ ןוא פאק ןטימ יורפ יד טכאמ — ,ןײנ —

 .קנאב יד ןבאה ןפראדאב רימ ,ץירא טעב ןיא ײג —
 .טינ ליװ ךיא .ץירא טעב ןיא ןײג ײז ןלאז —
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 ז לאטיפש־רעדניק ןיא טינ רע זיא סאווראפ י לגנײ ןטימ זיא סאװ —
 .ןאמסארג טגערפ —

 טגארט ןוא לגגײ םאד פאכ א טוט ׳קיאמ טגאז — ׳קנארק טיג זיא רע —
 .ןטעב יד ןופ סנײא וצ רעבירא םיא

 .פא טינ ןאמםארג טזאל — ? םיא טימ זיא טראפ םאוז —
 קעװא־טמענ יז — .ףראש יורפ יד טגאז — ׳טשינראג ׳טשינראג —
 ריא ןופ קע ןא טימ קנאב יד שיװ א טוט ׳קנאב רעד ןופ טנאװעגטעב םאד
 י םיקסלאװאק יד ןגעװ ןםיװ ריא טליװ סניוזא סאװ .ךײא טצעז — .ךעטראפ
 עכלעװ ׳גרעבנזאר םימ ףיוא ךיז טפאכ — ? יקסלאװאק א ריא טנעז —
 יד ןעמענוצרעביא טײרג ׳קיטנעק ׳עקידנגײװש א ׳ןעגאטשעג טציא זיב זיא

 .ףוס ןלענש א ןכאמ ןוא גנושראפסיוא
 ךיא ןיב טציא .יקסלאװאק ןעװעג זיא ןעמאנ םרעטאפ ןײמ .אי —

 .יקםװאלםאז א
 ? טבעל רעטומ רעײא —

 ריא .טרא ןופ ןריר טינ ךיז ןאק יז .טעב ןיא ׳יז זיא טראד .אי —
 ?ןעז יז טליװ

 ? טאהעג הנותח דיא טאה ראי ןכלעװ ןיא ׳רימ טגאז .טציא טינ —
 .טינ קנעדעג ךיא —

 ? טאהעג הנותח טאה ריא ןעװ ׳טינ טקנעדעג ריא ׳טסײה סאװ —
 ־כיװ ןופ ןרעלק וצ באה ךיא ? ןעקגעדעג םע ךיא לאז סאװ וצ —

 .ןכאז ערעקיט
 םימ וצ־טײטש — ׳ךיז טנאמרעד ? ןענאמרעד טינ ךיז טנאק ריא —

 .גרעבנזאר
 ךימ ריא טגערפ םאװראפ ןוא ?ןענאמרעד ךיז ךיא לאז םאװ וצ ־-

 ? ײצילאפ ׳סע זיא םאװ ? םיוא
 .ײצילאפ ןײק טינ זיא םע ־—

 ? ןרעפטנע ךייא ךיא לאז סאװ וצ ׳ײצילאפ ןײק טינ זיא סע ביוא —
 ? ןרעװ רוטפ תורצ ענײמ ןויפ ? ןפלעה ר־ימ סע טעװ סאװ

 .ןאמםארג טגאז — ׳אי רשפא —
 הבוט ןײד ןופ זיא םע — ׳קיאמ טגאז — ׳אגיװדאי ינאפ ׳ײז גאז —
 ןיא ׳עניזוק רעד ןיא טריםערעטניאראפ רעײז זיא רעטםימ רעד .ןגעװ

 .וצ קיאמ טגײל — ׳סיקםלאװאק עלא ןיא ׳ןיקםלאװאק
 .ןעצ ןוא טרעדנוה ןצנײנ ןיא —

 ו .גרעבנזאר םימ טגאז — ?ןעצ ןוא טרעדגוה ןצנײנ —
 .ןעצ ןוא טרעדנוה ןצנײנ ןיא ? ךיז ריא טרעדנואװ םאװ •אי —

 ־ףיוא קילב ןקידנגערפ א טימ ןגיוא יד ףיוא־טבײה גרעבנזאר םימ
 ■ןוטעגנײרא ןצנאגניא זיא רע $ריא ףיוא טינ טקוק ןאמםארג .ןענאמםארג

 .דײר סיוירפ רעד ןיא
 ? רעטניװ ? רעמוז ? ןעװעג םע זיא ןעװ —־

 .יאמ שדוח ןיא ׳גנילירפ ןיא ןעװעג זיא םע —

159 



 ? יאמ שדוח ןיא —
 ? טכעלש םע זיא .אי —

 ךיא — .גרעבנזאר סימ טגאז — ,טכעלש טינ זיא סע ,ןיינ ,ןײנ —
 ? קראיױינ ןײק ןראפעג טפא רעטאפ רעײא זיא ,רימ טגאז ,רעײז ךײא טעב
 ןראפ טײצױצ־טײצ ןופ טגעלפ רע ראנ ׳טפא יװ טינ סײװ ךיא —

 .החפשמ טאהעג טראד טאה רע .ןיהא
 זהנותח רעײא ראפ גאט א קראי־ױנ ןײק ןראפעג רעטאפ רעײא זיא —
 סאװ ךאנ .ןראפעג זיא רע זא ,טינ ביולג ךיא .טינ קנעדעג ךיא —

 ?הנותח רעזדנוא ראפ גאט א קראי־ױנ ןײק ןראפ רע לאז
 וצ גוצנא ןא ? הנותח רעד ףיוא החפשמ ןײז ןטעבראפ וצ רשפא —

 ?הנותח רעד ראפ ךיז ןפיוק
 ? קראי־ױנ ןײק ןראפ טפראדאב רע טאה םעד בילוצ ? גוצנא ןא —

 ? ןגוצנא ןײק טינ ןעמ טגירק ןואטדעטאװ ןיא
 ?ןואטרעטאװ ןיא םעפע םאװראפ —

 ־עג זיא טראד .ןדאטרעטאװ ןיא טניואװעג לאמםנעד ןבאה רימ —
 .הנותח יד ןעװ

 ? ןואטרעטאװ ןיא —
 ? ןואטרעטאװ ןיא טכעלש זיא סע ,סאװ —

 טאה קיאמ ןיזוק רעײא ראנ ,ןואטרעטאװ ןיא טכעלש טינ זיא םע —
 רעײא ןוא קורבגנירפם ןיא טניואװעג לאמםנעד טאה ריא זא ,טגאזעג זדנוא
 רעײא זא ,טגאזעג ךיוא זדנוא טאה רע .קורבגנירפם ןיא ןעװעג זיא הנותח

 ןײז ןטעבראפ וצ קראי־ױנ ןײק הנותח רעד ראפ גאט א ןראפעג זיא רעטאפ
 .הנותח רעד וצ החפשמ

 .יורפ יד טגאז — ? ײברעד ןעװעג זיא רע ? רע טסיױו.ןענאװ ןופ —
 ־וקעגראפ זיא הנותח ןײד זא ,טגאזעג טינ רימ ,אגיװדאי ,וטסאה —
 ־ראפ וצ קראי־ױנ ןײק ןראפעג זיא עטאט רעד ןוא קורבגנירפם ןיא ןעמ

 ? טםעג ןטעב
 קראי־ױנ ןופ ןשטנעמ יד ביוא ,ןגאז יוזא ןסײהעג רימ טסאה וד —
 עטאט ןײמ .טגאזעג טינ לאמנײק ריד סע באה ךיא רעבא .ןגערפ ךימ ןלעװ

 .הנותח ןײמ ראפ גאט א קראי־ױנ ןײק ןראפעג טינ זיא
 ןוא ןקיאמ ןשיװצ חוכיװ םעד רעביא עזאר טגאלש — ,םוק ,קיזײא —
 ,לחומ זדנוא טײז .ןכוז רימ סאװ ,יקסלאװאק רעד טינ זיא םאד — .ןאגיװדאי
 טזאל ןוא טרא ןופ ףיוא ךיז טבײה יז — .ןעװעג חירטמ ךײא ןבאה רימ סאװ
 ־סארג רעבא .ןײגכאנ ריא טעװ ןאמםארג זא ,ערעכיז א ,ריט רעד וצ ןײג ךיז

 .טרא ןופ טינ ךיז טריר ןאמ
 ,ץלא טגאזעג רעטםימ םעד באה ךיא ? רעטסימ רעד ךאנ ליװ םאװ —

 .קידלודעגמוא יורפ יד טגאז — ,ןםיװ ליװ רע םאװ
 — ,ןסיװ טלאװעג באה ךיא סאװ ,ץלא טגאזעג טינ רימ טםאה ,ןײנ —

 .ןאמסארג פא־טרעפטנע
 .ריט רעד ןופ גרעבנזאר סימ טפור — :םוק ,קיזײא —
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 ןגעװ ןעניפעגסיוא סעפע ־ןאנ ליװ ךיא .ןיגע ןא ראנ אד באה ךיא —
 ״דחפשמ םיקםלאװאק

 .יקסלאװאק רעד טינ ךאד זיא סאד רעבא —
 ־עגוצםיוא טריםערעטניאראפ ןיב ךיא .םע םײװ ךיא ׳םע םײװ ךיא >—

 .החפשמ רעד ןגעװ רעמ ןעניפ
 ןײא יז טליטש קיאמ .ןקיאמ ײב יורפ יד טגערפ — ? רע טנײמ סאװ —

 .טנעה יד ןופ ןכײצ א טימ ״רעטרעװ ןא
 ־יפש ןיא טינ לגנײ םאד זיא סאװראפ .החפשמ רעײא ׳ןײמ ךיא —
 רע זיא סאװראפ ׳קנארק טינ זיא רע ביוא ןוא ז קנארק זיא רע ביוא ׳לאט
 ליװ ךיא ?קעה םעד ןיא ׳אד ריא טניואװ סאװראפ ןוא ? לוש ןיא טינ

 .ךײא ןגעװ ןםיװ ץלא
 רעד ןופ ׳רע זיא םאװ ? רעטסימ םעד ןגאז סאד ךיא לאז םאװ וצ —
 ־נײרא ןיהא ליװ ךיא םאװ ׳״טײל עטלא ראפ םײה״ רעד ןופ רעדא ׳ײצילאפ

 ?רעטומ ןײמ ןבעג
 רעד ןופ טינ ךיוא ןוא טײל עטלא ראפ םײה רעד ןופ טיג ןיב ךיא —

 .ןײלא רימ ראפ ןםיװ םע ליװ ךיא .ײצילאפ
 ? ןפלעה רימ סע טעװ סאװ —

 ןיב ךיא .ךס א ןפלעה ךײא םע טעװ רשפא ׳טגאזעג ךײא באה ךיא —
 .ךײא ןיא טריםערעטניאראפ

 רעד — ׳קיאמ ןא ךיז טפת — ׳מיא גאז ׳אגיװדאי ׳םיא גאז —
 שטאכ ׳ןכאז ערעדנא ןיא ךיוא ןוא ןעמאמ רעד טימ ןפלעה ריד ןאק רעטסימ

 .טכוז רע םאװ ׳יקסלאװאק רעד טיג טסיב וד
 קירוצ ךיז טאה ןוא קירוצ ןעמוקעג קידנליװ־טינ זיא גרעבנזאר סימ

 .סאבעלאב ריא ןבעל קנאב רעד ףיוא טצעזעגקעװא
 ?החפשמ רעזדגוא ןגעװ ןעניפעגםיוא רעטסימ רעד ליװ סניוזא םאװ —

 ?החפשמ רעײא ןיא ריא טנעז לפיװ —
 ןיד טאה ןוז ץימ .ךיא ןוא רעטומ ץימ ׳ןאמ ןײמ .ײרד ןענעז רימ —
 רימ ןבאה ׳םעד ץוחא .אד לגנײ םאד ׳ירעשזד ןוא בײװ םאד :,דחפשמ
 רעד ןיא .סיקסבארג יד ׳בײװ ןײז טימ רעגאװש רעזדנוא זדנוא טימ אד
 ןעמונעגנײרא זדנוא ןבאה ײז .ערעזדנוא טינ ״דריד רעײז סע זיא ןתמא
 ױו םעד ךאנ זיוהטכאלש ןיא ץאלפ ןײז ןריולראפ טאה ןאמ ןײמ ןעװ ׳רעהא
 ־ראפ םיא טאה ראטקעפסניא רעד .עטאכוס ףיוא ןראװעג קגארק זיא רע
 טימ ןקעטשנא טינ לאז רע זא ׳שײלפ םייב זיוהטכאלש ןיא ןטעברא וצ טרעװ
 ־אפ־ןישאמ א ןיא רעטכעװ־טכאנ א יװ טציא טעברא רע .טײקנארק ןײז
 רע ןאק ׳ץאלפ ןקיטכאנײב א ןגארקעג טאה רע םאװ ׳ךאנ קילג א .קירב
 טאה ׳רעהא ןעמונעגנײרא זדגוא ןבאה םיקסבארג יד ןעװ .גאטײב ןפאלש
 שעװ ןשאװעג ׳ײז ראפ טכאקעג טאה יז .ןטעברא טגאקעג עמאמ ןײמ ךאנ
 זיא עמאמ יד זא ׳טציא .ןײגוצסיורא ביל טאה ןירעגעװש ןײמ .ײז ראפ
 ־אב וצ זיוה עצנאג םאד תוחוכ ץיק רעמ טינ באה ןײלא ךיא ןוא קנארק
 סאװ ןוא ?ןײג רימ ןלאז ןיהואװ .ןרעװ רוטפ זדנוא ןופ ײז ןליװ ׳ןגראז
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 רעד ףיוא עמאמ יד טינ ךאד ןאק ךיא ? ןרט ןעמאמ רעד טימ ךיא לאז
 טינ יז ןעמ ליװ ״םײה״ רעד ןיא זא ,ןוט ךיא לאז סאװ .ןפראװםיורא סאג

 ? ןעמעננײרא
 ןסאװראפ —

 .ךיז ןבעל ןשטנעמ א ןבאה זומ יז ,ןעגידאב טינ קילא ךיז ןאק יז —
 ץאלפ א ןיא ןבעגנײרא ןװאורפ יז לאז ךיא זא ,״םײה״ רעד ןיא טגאז ןעמ
 טינ ןײלא ךיז ןאק .שטנעמ טלא ןא .ריא ןופ ךיז טליפ םע .סלפירק ראפ
 טינ ןאמ ןײמ ךיוא ןוא םיקםבארג יד יז ןליװ עקאט ראפרעד ןוא .ןפלעה
 סע ײז ןטלאװ ,רעטומ רעײז ,ײז ןגאז ,ןעװעג טלאװ םע ןעװ .ךיז ײב ןבאה
 וצרעד .ןדײל טינ ײז ןליװ רעטומ ןײמ ןופ ראנ ,ןעמענ טוג ראפ טזומעג
 ־גיהא ךיז ואװ טינ טאה רע ןוא ,רעטילימ ןופ ןעמוקעגמײהא ןוז ץימ זיא ךאג
 ןײמ .המחלמ רעד תעב זדנוא טימ ןעװעג ןענעז דניק ןוא ביױו ןײז .ןוטוצ
 זןגירק טינ רע ןאק גנוניואװ ןײק זא ,ןײג רע לאז ןיהואװ .חנוא טימ זיא ןוז

 .ןפאלש טינ ךאד רע ןאק סאג רעד ףיוא
 זגנוניואװ א ןגירק וצ טינ ריא טעז סאװראפ —

 א טנײה טגירק ןעמ ואװ ןגאז זדנוא רעטסימ רעד לאז ,הברדא —
 תתצ עלא ךאד ןענעז םעד בילוצ .ןוז ןײמ ראפ גנוניואװ א שטאכ ,גנוניואװ

 .ןעמוקעגסיורא
 ? תורצ ערעסאװ —

 .ןוז ןײמ טימ —
 .?םיא טימ זיא סאװ —

 .טנײמעג ןבאה רימ .ןוט טשיגראג ליװ רע .ןטעברא טינ ליװ רע —
 זיא רע .עיםנעפ ענײלק א ןבאה דע טעװ ,רעטילימ ןופ ןעמוקמײהא טעװ דע
 ןפיוא טרירעג זיא רע .לאדעמ א ןגארקעג טאה ןוא ןראװעג טעדנואװראפ

 •פאק
 — ,ןפאכפיוא ךאנ ךיז ןאק רע ,ךיוה יוזא ןדײר טינ עמומ יד לאז —
 א םיורא ךיז טצראװש םע ןכלעװ ןופ ,טעב םוצ קנואװ א טימ קיאמ טגאז

 .ראה עצראװש פאק רעטכידעג
 טגיל ,רוכיש םייהא םיא טגנערב ןעמ זא .טינ ײם־יװ־ייס טרעה רע —
 לאז .טינ ךיוא ךימ טרא ,ןרעה רע טעװ רעמאט ןוא .ןײטש רעטיוט א יװ רע
 טגײל — ,עילאד.רערעטיב ןײמ ןופ ןםיװ לאז רע זא ,ליװ ךיא .ןרעה רע
 םאד טגירק רע רעדײא ראנ ,עיסנעפ א טמוקאב רע — .שיליופ ףיוא וצ יז
 ןוא ,ןשארג ןכעלטיא בייװ ןײז ןופ טפעלש רע .םע רע טקנירטראפ ,טלעג
 דימ .םע טצעזראפ ןוא םיורא בוטש ןופ סעפע רע טפאכ ,טיג יז טאה רעמאט
 טעװ ״דמחלמ רעד ןופ ןעמוקמײהא טעװ לאכימ ןעװ זא ,טפאהעג ץלא ןבאה

 רעטוג א .םונהיג םעד ןופ ןעמענסיורא זדנוא ןוא גנוניואװ א ןגירק רע
 זיא םאד .תוריכש ענײש ןגארקעג ,שזאראג א ןיא טעבראעג .רעקינאכעמ
 ־עג ךיז רע טאה טציא .רעטילימ ןיא ןעמונעג םיא טאה ןעמ רעדײא ןעװעג
 םע :טראװ ןײא טאה רע .ךאז ןײק ןוט טינ ליװ .ןעקנירט םוצ ןעמונ
 דלאב םיא ײב טרעװ פאק רעד .טינ רע ראט ןעקנירט ןוא .טינ ךיז טניול
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 ןיא דנאנאכאנ געט ראפ א פא רע טגיל ׳קעװא טלאפ רע ןעװ .טכאװשעגפא
 ןוא .סיוא ךיז טרעטכינ רע זיב ׳יוזא טגיל — ׳רע טגיל טראד טא — ׳טעב
 טדניװשראפ ןוא סיורא בוטש ןופ םעפע רע טמענ ׳ףיוא ךיז טפאכ רע יװ
 ריא טאה אד .םײזזא קירוצ םיא טגנערב ײצילאפ יד זיב געט ראפ א ףיוא
 ןא ׳גנוניואװ א טאהעג לאכימ טלאװ .ןסיװ טלאװעג םע טאה ריא ביוא ׳םע
 רשפא רע טלאוו ׳החפשמ ןײז טימ ןײז טנאקעג טלאװ רע ואװ ׳םײה ענעגײוז
 מימ ןײז טינ לאז םע םאוו ׳סנײא ץלא םיא זיא יוזא .ןרוכיש טרעהעגפיוא

 .ןראװעג קנארק לגנײ סאד זיא םיא בילוצ .קנורט ןײז טאה רע יבא ׳םיא
 ? לגנײ ןטימ זיא סאװ —

 .טאג א ןעוזעג לגנײ םײב זיא רעטאפ רעד ? םיא טימ ןײז לאז םאװ —
 ־פיוא טינ לגנײ םאד טאה ׳המחלמ רעד ןיא ןעװעג זיא רעטאפ רעד ןעװ
 רענײא טאה עטאט רעד ׳דלעה א זיא עטאט רעד ־ םיא ןגעװ ןדײר טרעהעג
 ־עג טעדנואװראפ זיא עטאט רעד ?ןעגנאפעג ןעמונעג ןשטײד ןעצ ןײלא
 ןפיוא טקוקעגסיורא טאה רע .ןגארקעג לאדעמ א טאה עטאט רעד ׳ןראװ
 ־עג זיא ׳לטיה שיטאדלאס א ןוטעגנא ךיז טאה רע .םײהא ןעמוק םרעטאפ
 ןײא ןיא ןטלאהעג טאה רע .טײז רעד ײב לסקיב ןשרעדניק ןטימ ןפאלש
 .עטאט רעד יװ דלעה אזא ןײז רע טעװ ׳ןרעװ סיזרג טעװ רע ןעװ זא ׳ןגאו
 לגנײ םאד .רוכיש א ןדאװעג זיא ןוא — ןעמוקעגמײהא עטאט רעד זיא ׳ונ
 ־עגסיורא ׳םענעטארטעצ א ׳ןקיצומש א ׳םײהא םיא-טגנערב ײצילאפ יװ טעז
 םעמאמ רעד טצעזראפ עטאט רעד יװ טעז לגניי םאד .קאטשניר ןופ טפעלש
 רעגעגײא ריא ןופ טנידראפ יז םאװ ׳טלעג םעמאמ רעד טרוכישראפ ׳ךעלדײלק
 ־אמ יד םאװ ׳אידאר םלגנײ םעד טצעזראפ וליפא טאה עטאט דעד .טעברא

 טאהעג ביל יוזא טאה ׳טײרפעג יוזא ךיז טאה רע ןוא .טפיוקעג םיא טאה עמ
 טינ ךיז ליװ ׳ןײרא לוש ןיא ןײג טינ רע ליװ ןא לאמםנעד ןופ .אידאר יד
 טמעש רע .רעדניק יד טימ ןליפש ךיז סאג ןיא ןײגםיורא טינ ליװ ׳ןוטנא
 ןטימ קנאב רעד ףיוא רע טגיל יוזא ןוא .רעדניק יד ראפ ךיז ןזײװ זצ ךיז

 .ןעזעג םיא טאה ריא יװ ׳ץכעוטנא
 טגאלש ןוא רעװ םיא טלאפאב סע זא ׳טליפרעד ןאמסארג טאה לאמאטימ
 ןוא קנאב רעד ןבעל ןםקאװעגםיוא לאמאטימ לגנײ םאד זיא סאד .םיא
 ראנ ואװ ׳ןײרא ץראה ןיא ׳ךיוב ןיא ןענאמםארג ןטלא םעד ןגאלש ןעמונעג

 .ןטםיופ עשרעדניק ענײז טימ ןעגנאלרעד טנאקעג טאה רע
 ןעײרש ןעמונעג ןקיאמ טימ אגיװדאי טאה — :ירעשזד ׳ירעשזד —

 .לאמאפיוא
 ־עג לגנײ סאד טאה — ו טנײפ םיא באה ךיא ׳טנײפ םיא באה ךיא —
 ךיוב םנאמםארג ןיא טרעקיובעג ןוא לוק קישטיװק־שירעדניק א טימ ןגירש

 •ןײרא
 ןפראװעגנײרא ןוא טפעלשעגקעװא םיוק םיא ןבאה קיאמ ןוא אגױזדאי

 .ןײרא טעב ןיא קירזצ
 ןופ םיטש עקידעחיה א ןרעה טזאלעג ךיז טאה — ך םאד זיא רעװ —
 ׳טקידורבראפ ׳םינפ יור א ןעזרעד טאה ןאמםארג — .טנאװ רעד ײב טעב א
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 עקידנצילב־דליװ ראפ א ןוא געט עכעלטע ןופ דראב רעקידעכעטש א טימ
 ז סאד זיא רעװ — .םיא ףיוא טלעטשעגנא ןגיוא

 — ׳לאכימ .ןפלעה זדנוא ליװ םאװ ׳לאבימ ,ןאמלטנעשח א זיא םע —
 .ןקיאוראב וצ םיא ןייג ךיז טזאל ןוא טראצ רעטומ יד טגאז

 ׳ןעגאד ןופ סיורא ? ףליה ץיז ןבאה ףראדאב ׳לװײט םוצ ׳רעװ —
 וצ ךיז רע טדנעװ — ׳יקוב ׳וד ןוא .ץיא פאק םעד ריד ךערב ךיא רעדײא
 טצעזעגפיוא ךיז טאה רע ןוא — \ םיורא .ןענאד ןופ ךיוא ײג — ׳ןקיאמ

 .טםױפ ןטפײטשראפ םענעביוהעגפיוא־ךיוה א טימ טעב ןפײא

 .ןענאמסארג ןגיוצעג גרעבנזאר סימ טאה — !םוק —
 א טימ טגאזעג ןוא ןכילגעגסיוא ךיז ׳ןביוהעגפיוא ךיז טאה ןאמםארג

 .לכײמש
 ךיא .ןרעה טפראדאב באה ךיא םאװ ׳ץלא טרעהעג ןיוש באה ךיא —
 םענעטיבעג א טימ ןוא — .יקםװאלםאז םעסימ ׳ךײא טימ ןפערט ךיז ליװ
 גנערב — :ןקיאמ וצ טדנעװעג ךיז רע טאה ׳שירעלעפאב ןוא טלאק ׳ןאט
 .רעגײזא ריפ ןגראמ ןײרא בלעװעג ןיא ןענײטשרעבליז וצ יקסװאלםאז םעםימ

 טזאלראפ ןבאה עדײב ןוא טנאה רעד ײב ןעזאר ןעמונעגנא טאה רע
 .בוטש יד

4 

 ־אק ז טגאז עזאר יװ ׳ערעמיכ א ׳שינעדײרנײא ןא ןײז עקאט סע לאז׳.
 ןיא ןשטנעמ אזא ןעמונעגנײרא רימ ךיא באה סאד .ןעװעג טינ זיא יקסלאװ
 ענײמ טימ ןעזעג םיא ךאד באה ךיא ׳טאג ןײמ ׳טאג רעבא ...ןײרא פאק
 טצונאב סע ןוא ןעמונעגוצ םנײז טלעג םאד ךאד באה ךיא .ןגיוא ענעגײא
 קידעבעל רע טײטש טא .עזײר־טפעשעג רעטשרע ןײמ ראפ תואצוה ףיוא
 עלעכײמש ןשיטאידיא ןטימ ׳טעשטראקעגנײא ׳קירעדיג ׳ןײלק ׳רימ ראס
 םוצ ןטסגנא ןיא םיא ײב טפעלקעגוצ קאלראה רעצראװש רעד .ןפיל יד ףיוא
 רע ןעװ ׳ןפיל יד טימ םענײאניא .ןרעטיצ םעצנאװ עצראװש יד ןוא ׳ןרעטש
 ׳ןגאז ןלעװ ײז .ןפראװנײרא רעםאװ ןיא ןיוש ךיז ךיא ןאק טציא ׳ונ״ :טגאז
 טא ,רימ ראפ רע טײטשי טא ׳םיא ךיא עז טא .״ןעקנורטראפ סע באה ךיא זא

 וטסאה אד :ןגאז םיא ליװ ׳םיא וצ טנאה יד טקערטשעגסיוא ןיוש ךיא טלאה
 .טשינראג גאז ןוא ןײא ךיז טלאה ךיא ראנ ׳ןענופעג אד סע באה׳כ ׳טלעג סאד
 ליװ ךיא לײװ ׳ןעניז ןפיוא רימ ןגיל ןאמצלאז רעדירב יד לײװ ׳גײװש ךיא
 ראפ רעדײלק ןופ עמריפ רעײז ראפ רעדנזײר־טפעשעג א יװ ןראפסיורא

164 



 ך אטשינ זיא רע ,טסײה םאװ .ןדײר םיא רעה ןוא םיא ךאד עז ךיא .ךעלגגײ
 .ךא ךימ טקוק רע ןוא ׳רע זיא ,טעב ןײמ ײב ׳אד טא .אד טראפ זיא רע זא

 טלאװ רע יװ ׳ןײרא ללח ןצראװש ןיא טנאה יד סיוא־טיצ ןאמסארג
 טנאה יד רעבא .ןײגקעװא םיא ןזאל טינ ,ןטלאהראפ טלאװעג ןיקםלאװאק
 ךיז טצעז רע ןוא .טײקידײל רערעטצניפ רעד ןיא ,ללה ןיא ןעגנעה טבײלב

 .םורא ךיז טקוק ןוא ףיוא לעגש

 .ןײנ יטשימראפ ןעמענ יד באה ךיא זא ,ןײז םע לאז״

 ,ןעמאג םעד עז ךיא ? יקסלאװאק ןעמאנ רעד רימ וצ טמוק ןענאװ ןופ״
 ׳'־־,־־םלאװאק ...ןאי״ ־ לטראק ןײז ףיוא ןישאמ רעד טימ טפאלקעגפא ראלק
 .מ יא טימ ןא ךיז טבייה םאװ ,ןעמאנ א ךאנ טאהעג טאה רע ,קנעדעג ךיא
 קנעדעג ,ן א י ,ןעמאנ ןטשרע םעד ראנ ,פאק ןופ סיורא רימ זיא ןעמאנ רענעי
 ־גנירפם ןיא טניואװ ,קירבאפ־ליעי א ןיא רעקינאכעמ א .טוג רעײז טציא ךיא
 ־מורא לטראק־עיצאקיפיטנעדיא םעד טימ רעטסײט־םעזוב ןײז באה ךיא .קורב
 ײז באה ךיא זיב ,ןטלאהאבסיוא טײצ עגנאל א ךאנרעד ,ךיז טימ ןגארטעג
 וליפא קנעדעג ךיא .סאג ןיא לסעפ־טסימ א ןיא ןפראװעגנײרא ןוא ןםירעצ
 ,טירטס דנערג ףיוא ןעװעג זיא סע .ןוטעג סע באה ךיא ואװ ןוא ןעװ ,ראלק
 רימ ךיז ןבאה םערדא ןטימ ןעמאנ רעד רעבא .טכאנ רעקידנגער א ןיא
 ןעװעג זיא סע ,רעכלעזא ןעװעג ךאד זיא סע ...ןאי .ןורכז ןיא טצירקעגנײא
 ךיז ןיפעג ךיא .קורבגנירפם טאטש א אד זיא םע ןוא .רעשאװ־סעפעג אזא
 סאד ןוא .קורבגנירפס ןיא טעב ןיא טציא גיל ךיא ,טאטש רעד ןיא טציא
 ךיא ןיב ןטכענ .לעטאה ץימ ןופ טײװ טינ ,אד זיא ליה־ירעבארטס טרא
 טנגעגאב באה ,םיבורק ענײז טנגעגאב טראד באה ךיא ןוא ,ןעװעג טראד
 זא ,סע טםײה .יקםלאװאק ןעװעג זיא ןעמאנ רעשלדײמ ריא סאװ ,יורפ יד
 ןזיב ךיז ןעניפעג ײז ןוא .קורבגנירפס ןיא םיקסלאװאק ןעװעג ךאד ןענעז סע
 ,םולח ןײק טינ זיא םע ,ןײנ .ליה־ירעבארטס ףיוא הריד א ןיא גאט ןקיטנײת
 רעקיטכיר רעד ראנ .לאער ןיב ךיא יװ ,לאער זיא סע .שינעדײרגײא ןײק טינ
 קיאמ .ןדנואװשראפ זיא רע ,אטשינ זיא ,טהלװעאב באה ךיא םאװ ,יקםלאװאק
 םא״װ רעד טינ זיא ,טנעקעג טאה רע םאװ ,יקםלאװאק ןאי רעד זא ,טגאז
 טאה םיא י ןאי ןײמ ,יקסלאװאק רעקיטכיר רעד זיא ואװ ןוא .ךוז ךיא
 ־נײא רעמאק א ןיא ׳טקעטשראפ ואװ־ץעגרע םיא טלאה רע .ןטלאהאב קיאמ

 ,ליװ רע .ןפלעה םיא ןוא ןפערט םיא לאז ךיא זא ,טינ ליװ קיאמ .ןסאלשעג
 ,גנױ רערטיכ א .ןיקסלאװאק ןקיטכיר םעד טינ בוח ןײמ ןלאצאב לאז ךיא זא
 ןגירקסיורא םינפוא עלא ףיוא ןזומ טעװ ןעמ .רעלדניװש א ,קיאמ רעד
 ראפ ןטיהי קראטש ךיוא רעבא ךיז זומ ןעמ .ןענאי ןתמא םעד ןקיאמ ןופ
 ןזומ טעװ קיאמ .ןאלפ א ןטעבראסיוא ןפראדאב טעװ ןעמ .ןקיאמ םעד

 •״שינעטלעהאב םנאי ןבעגםיורא

 ןוטנא ךיז ,טרא ןפיוא ךײלג ,ןיוש ליװ רע .רעגעלעג ןופ םיא טבײה סע
 ןקיאײברעד םעד ןיא זא ,רעבא טסײװ רע .יקםלאװאק ןאי ןכוזפיוא ןײג ןוא
 טמוק םאװ ׳ךראש ןכעלטיא וצ ןײא ךיז טרעה ןוא ךאװ עזאר טגיל רדה
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 ,ריט יד ןענעפע ןוואורפ טעװ רע ראנ יװ ןוא ,טנאװ רעד רעבירא ןופ םיורא
 .ןטלאהראפ םיא יז טעװ

 טעװ יז לײװ ,ןעזאר ןא ןבעג הצע ןא דיז ןפראדאב טעװ ןעמ •ןײנ״
 יוזא יװ ןאלפ א ןטכארטוצ ןײלא ןזומ לעװ ךיא ,ןוט טשיגראג ןזאל טינ ךימ

 .״יקסלאװאק ןאי טימ ןוטעג טאה רע סאװ ,ןקיאמ ןופ ןײגרעד וצ
 זיא רע .ןפאלשעגנײא ,ףוסל ,רע זיא טײקטפעשעגסיוא ןוא טײקדימ ראפ
 ןגנאל א ךאנ דניק א ןופ ףאלש ןטימ ,רעװש ןוא גנאל ,תומולח ןא ןפאלשעג
 עזאר .גאט רעםיורג ןעװעג ןיוש זיא ,טפאכעגפױא ךיז טאה רע ןעװ .ןענײװ

 .רדח ןטשרעדאפ ןיא םיא ףיוא טראװעג טאה
 טגאז —טכעלש יוזא אד זיא תוריד ןיא קחוד רעד זא ,טםואװעג טינ —

 .ןאמסארג
 ? וטםנײמ םאװ —

 יוב ךיא ? ליה־ירעבארטס ףיוא ןעניואװ ןשטנעמ יװ ןעזעג טסאה —
 ,הריד ןײא ראפ שדוח א רעלאט טנזיוט א ,ןטראזער־רעטניװ ,ןטראזער־רעמוז
 ,לסעפ א ןיא גנירעה יװ טםערפעגנײא ןשטנעמ ןגיל ,ןגיוא ענײד ראפ ,אד ןוא
 רע ןעװ ,ןוז רעד סאװ ,רעדנואװ א םעפע .שיגעקיטש ןיא ,שינעקירד ןיא
 ,רוכיש א ןראװעג זיא ,המחלמ רעד ןופ ,רעטעדנואװראפ א ,ןעמוקעג זיא
 א וצ קירוצ ןײג וצ טינ טראפשעגגײא ,אידאר םדגיק ןײז טצעזראפ םאװ
 טלאװ ךיא ? ןרימאלב םיא וטסנאק ז ןעװ ראפ ,םאװ ראפ .ןבעל ןלאמראג

 .ןעװעג רעסעב טינ
 .עזאר טגאז — ,יוזא ןעװעג טינ טםלאװ וד .קיטכיר טינ ,ןײנ —

 יװ ,הביבס אזא ןיא זא ,ריד גאז ךיא ? רעכיז יוזא וטסיב סאװראפ •—
 א וליפא ,ןפערט ץלא ןאק ,ליה־ירעבארטס ףיוא ןעזעג ןטכעג ןבאה רימ
 םטאג״ ןיא ״דנידמ רעכײר רעזדגוא ןיא טאלג טינ םעפע זיא סע ,ןײנ .דראמ

 .ךעלקערש ,ךעלקערש .״דנאל
 .ןײז טלאק ןיוש זומ עפאק ןײד ,ךיד ץעז ,ןײרא םוק —

 •ךאז רעד ןיא ןוט ןפראדאב סעפע טעװ ןעמ .יעק־א ,יעק־א —
 ?וטםנײמ סאװ —

 ןענעז ,ונ .םיקסװאלםאז יד ןגראזאב ןפראדאב ןעמ טעװ עטשרע םאד —
 •ךאד ײז ןענעז ןשטנעמ ? קוליח רעד רימ זיא סאװ .םיקסלאװאק ןײק טינ ײז
 ץראה סאד רימ טאה יקםװאלםאז יורפ יד ? ןבעל ןשטנעמ יװ ןעזעג טסאה
 ןופ ןעמענקעװא ,ךאז עםיורג א ריא ראפ ןוט ןפראדאב ןלעװ רימ .ןכארבעצ
 ־ליז וצ ןײגרעבירא דלאב ןלעװ רימ .ןוז ריא טימ טאה יז סאװ ,תורצ יד ריא

 .ןדײרכרודא םיא טימ ךיז ןלעװ רימ .ןענײטשרעב
 םעד ראפ ארומ באה ךיא .ץלא ןיא טיהעגםיוא רעײז ןײז ןזומ טסעװ —

 .ןיקסלאװאק ןיא סערעטניא ןײד ךיז ראפ ןצונסיוא טינ ראנ לאז רע ,ןקיאמ
 .ןענײטשרעבליז ךרוד ןוט ץלא ןלעװ רימ .ןגאז טינ רימ סע טספראדאב —
 יקםװאלסאז יורפ יד רעבא ,ןיהא ןענאד ןופ ןקיאמ םעד טינ ךיוא יורטעג ךיא

 .ןפלעהםיורא טולאםבא ךיא ליװ ריא .שטגעמ רעכעלרע ןא זיא
 טקילגאב סאװ ,גרעבנזאר סימ ראפ גנושאררעביא עמעגעגנא ןא רעדיװ
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 קיזײא רעטלא רעד קירוצ ,ןיקםלאװאק ןגעװ טנאמרעד טיג טראװ ןײק :יז
 .סאבעלאב ריא .ןאמסארג

 — ז םײהא ןעמוק םאװ ,״סײא־ישזד״ יד ראפ טאטש יד טוט סאװ —
 םנײטשרעבליז ןופ לעװש יד ןטאדטעגרעבירא זיא רע ראנ יװ ,ןאמסארג טאה
 סאד ןגארטעג טלאװ ןײטשרעבליז יװ ךײלג ,גנערטש טגערפעג ,בלעװעג

 .טאטש רעד ראפ תױרחא
 ענםנעפ ןײז טימ ןוא לדרעב ןקיציפש ןײז טימ ןא םיא טקוק ןײטשרעבליז

 .טראװ ןײק ןדײרוצםיוא טינ ,טשודיחראפ ןא םיא טקוק ,זאנ ץיפש ןפיוא
 ןשטנעמ יװ ןעזעג ןטכענ באה ךיא .ןעגנוניואװ עגונב ,ןײמ ךיא —
 ןײק םעד רעביא ןוטעגוצ טינ באה ךיא .טפאשגנע ןיא ,ץומש ןיא .ןבעל

 .טכאנ עצנאג א גיוא
 ךאד טנעז ריא — ןײטשרעבליז טגאז — ? ךימ ריא טגערפ םאװ —
 יװ ןסיװ רעםעב טפראדאב ריא .ןאמ־טיעטסע־לעיר א ,רעזײה ןופ רעיוב א

 .ןעגנוניואװ טימ אד טלאה םע
 .ןאמסארג טגערפ — ? רעזײה עײג ,טאטש ןיא ,אד ןעמ טיוב —

 ,ןטראזער ,םעליװ טיוב ןעמ ?טיג םאװראפ ,טיוב ןעמ ,אי ,אי —
 .ןעמולב ראפ ןטקעפם ,רעצעלפ־םינעט ,רעצעלפ־םיװש טימי ׳עצנאג ןצאלאפ
 רעלכײפש רעדא לאטש רעכעלטיא ןופ .זיוהמראפ ןכעלטיא רעביא טיוב ןעמ
 וצ ןריפ סאװ ,ןגעװ יד ןופ םענײא ףיוא םיורא טײג .עליװ א ןעמ טכאמ
 ,ןעיוב ןײא ןיא טראד טלאה ןעמ .ןעז םעפע ריא טעװ ,רעצעלפ־טראזער יד
 יד ןופ ףױל ןיא טאה טאטש רעזדנוא .טאטש רעדנא רעסאוו ןיא יװ רעמ
 ־ראפ ןרעװ רימ .טנעצארפ קיצפופ ףיוא ךיז טרעםערגראפ ןראי־המחלמ
 יאדװא ? זדנוא ײב טיג טיוב ןעמ ,טגאז רעװ .״םרעטומאק״ יד ןופ ןעגנולש

 .ןלאצ ןענאק סאװ ,יד ראפ טיוב ןעמ .ןעמ טיוב
 ןײק ךײא ײב אטיג זיא ? ןלאירעטאמ־יוב ײז ןעמענ ןענאװ ןופי —
 ןלאירעטאמ ראנ טקיליװאב גנוריגער יד זא ,טנײמעג באה ךיא ? עיצקירטסער

 ״סײא־ישזד״ ראפ טמיטשאב ןענעז סאװ ,רעזײה ראפ
 ריא .קראי־ױג ,״םרעטומאק״ יד ןשרעה זדנוא ײב .זדנוא ײב טינ —
 וצ יװ ןסיװ םאד ,ןעגנודניבראפ ,רעטצנעפ עכיוה ,עיצקעטארפ ,טײטשראפ
 ראפ .טנעמעצ ׳ץליהעג ,לאטש אד זיא ײז דאפ .ךעלקירטש עקיטכיר יד ןעיצ

 .גנוקנערשאב ןײק ,קחוד ןײק אטינ זיא ײז
 ?ײז ראפ ןוטעג טינראג ןעמ טאה ,םײא־ישזד יד ןוא ׳—

 טאה ןעמ זא ,טגאז רעװ ,ןוטעג ןעמ טאה יאדװא ,ןוטעג טאה ןעמ ,אי —
 ענעכעלב .ןקאראב ןרעגאל־ןטורקער יד ןופ טכארבעג טאה ןעמ ? ןוטעג מיג
 םאד זיא .ךײט םעד ןבעל ,דרע רעסאנ רעד ףיוא ןפראװעגפא ײז ןוא ,ןקאראב
 רעטניװ ןוא ץיה ןופ ןעצלאמשעצ טראד ןעמ טרעװ רעמוז זא ,גנוניואװ ןימ א
 טימ ןומטמ א .ץענ ןוא טלעק ןופ רענײב יד ןיא םעטאמור טראד ןעמ טגירק
 ןקעמשנײרא טינ ןליװ םײא־ישזד יד ראנ ,ןעמ טגאז ,טםאקעגפא םע טאה דלאג
 .? ןעז ײז טליװ ריא .ןײז טינ לאז בצמ דעײז רעטיב יװ ,תוריד ענעכעלב יד ןיא
 ןפדאדאב טעװ ןעמ .ןעז ײז ךיא ליװ םיװעג ...ןקאדאב ענעכעלב —

 .וצרעד ןוט ןאק ןעמ סאװ ,ןעז ןוא ךאז יד ןטכארטאב
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 רעטסימ ,וצרעד ןעמענ ךיז לאז ריא יװ ןאמ אזא זא ,טײצ טכער ןיוש —
 ןיב רעװ .ןדעהוצ ךיז ןעמ טעװ ,טראװ א ןגאז טעװ ריא ןעװ .ןאמסארג
 ,טנײמעג ךיא באה ׳רעהא ןעמוקנא ןעזעג ךײא באה ךיא ןעװ ׳תזנמאנב ן ךיא
 לאז םע זא ,טײצ טכער ןיוש .ןינע םעד בילוצ ןעמוקעג עקאט טנעז ריא זא
 ראג ,טעטש ערעדנא ןיא זיא בצמ רעד יװ טינ סײװ ךיא .ןרעװ ןוטעג םעפע

 ךיא זיא ןעגנוניואװ ןיא טיונ יד ,רעקידהרצ א בצמ רעד זיא ,זדנוא ײב ,אד
 ״דמחלמ רעד ןופ םײהא ןעמוק םײא־ישזד רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה .רעשל
 ןיא ןעמונעג ײז טאה ןעמ רעדײא טאהעג הנותח ןבאה ײז ןופ עטסרעמ יד
 ןבאה ךם א ,רעדניק ןריובעג טײצ רעד ךרוד ןבאה רעבײװ יד ,רעטילימ
 ןבאה ײז סאװ ,םײהא ןעמוק ײז .תולכ־המחלמ םײהא ךיז טימ טכארבעג
 װנ — ״רעכעל־ןסקופ יד ןיא םעד ןופ טמולחעג ,םעד ךאנ טקנעבעג יוזא
 טגיל ןעמ .החפשמ ײבי״ןרעטלע יד ײב ןעניואװ ןזומ ןוא םײהא ײז ןעמוק
 .,ךעלקילגמוא זיא ןעמ .ךיז טגאלש ןעמ ,ךיז טגירק ןעמ ,ןרעדנא ןפיוא רעגײא

 ,ןעמאזוצ ןשטנעמ א ןעד טלאה םאװ .ןרוכיש םוצ ךיז טמענ ןעמ ןוא ,ןגאלשרעד
 ױו טראה ןשטנעמ םעד טכאמ סאד תניק ןוא בײוו ןײז .החפשמ ןײז טינ ביוא
 זא .ןבעל ןופ תונױםנ עלא ןגארטרעבירא ןוא ןטלאהםיוא לאז רע זא ,ןזײא
 יװ שטנעמ רעד ךיז טלאפעצ ,טרעטשעצ רעבא טרעװ ןבעל־החפשמ סא־י
 רעד ןיא ײז טנאמרעד םע .ןײג טינ ײז ןליװ םעקאראב יד ןיא .ענכורפ
 זא ,טינ ליװ ךיא .רעכעל־ןסקופ ןיא ךיז טרעגלאװעגמורא גונעג .המחלמ

 .,טײטשראפ ריא ,שיגאלאכיספ .קאראב א ןיא ןציז ןלאז דניק ןוא בײװ ןײמ
 טפאשגנע רעד ךרוד םיורא ןעמוק םע .גנורעטש א םע זיא ,ןאמסארג רעטסימ
 יװ ,תונברק טםאקעג ןיוש זדנוא טאה ןעגגוניואװ ןופ עגארפ יד .םעידעגארט
 טרעװ רוטאג עשילאראמ עצנאג יד .ערעדנא ןוא טכוזרעפײא בילוצ ןדראמ

 . שזדעלאק ןיא סײא־ישזד יד ןקיש וצ ראנ טסײװ גנוריגער רעזדנוא .טרעטשעצ
 ׳ןראסעפארפ ןרעװ ןענאק םײא־ישזד עלא מינ רעבא .ןרידוטש ײז ןפלעה וצ
 םאװ ,ןשטנעמ עכעלטנײװעג ײז ןשיװצ אד ןענעז םע .ןטאקאװדא ,םיריוטקאד
 ,ןבעל ןלאמראנ רעײז וצ ,גנוקיטפעשאב רעײז וצ קירוצ ןרעקמוא ךיז ןליװ
 ,לכ־םדוק ,ןפראדאב ןשטנעמ עכלעזא .ןסירעגרעביא טאה המחלמ יד םאװ
 רענײק טרעלק ןוא טגראז םעד ןגעװ ןוא ,פאק ןרעביא ךאד א ,םײה א ןבאה

 .טינ
 ריא .ןײטשרעבליז רעטםימ ,םעד ןגעװ ןרעלק ןפראדאב טעװ ןעמ —

 .טכער טאה ריא ,טכער טאה

 ריא .וצרעד ןעמענ ךיז לאז ריא יװ שטנעמ א זא ,טייצ טכער ןיוש —
 ףיורעד טגאקעג טלאװ ןעמ סאװ ,דגאל קיטש קידײל א זדנוא ײב ךאד טאה
 טנײמעג באה ךיא .םײא־ישזד ערעזדנוא עלא ראפ תוריד ןלעטשפיוא
 טנעז ףום םוצ .רעהא ןעמוקעג עקאט ריא טנעז םעד בילוצ זא ,הליחתכל
 ,ןאמםארג רעטסימ ,ריא טאה סאװ .ןיקסלאװאק א בילוצ ןעמוקעג ראג ריא
 רעד ףיוא יקםלאװאק ןײא ראנ אד ןעד זיא ןוא ?ןיקםלאװאק א טימ ןוט וצ
 ןיא אד ןענעז םע סיקםלאװאק לפיװ ןתיװ ךײא ךיא לעװ ,טמוק ?טלעװ
 זמענײא טימ ןבעגפא ךיז םאװ וצ .ןעזעג ןטכענ טאה ריא יװ עכלעזא ,טאטש
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 8 .טפרןןשעגבא ןגיוא ענײז ,םינפ ןפיוא ןראװעג טיור חא ץאמסארג
 ןעגנילשוצרעטנורא ןעװעג רעװש םיא טלאװ םע יװ ׳ןגיװשעג רע טאה לײװ

 * ןפורעגנא ךיז רע טאה ךאנרעד .טראװ םאד
 ־אװירפ א ׳ןינע רעלעיצעפס א זיא ןיקסלאװאק םעד טימ ןינע רעד —
 ןא זיא םע .ןופרעד טםײװ ,גרעבנזאר םימ ,ןירעפלעהסױרא ןײמ .ךאז עט
 רימ ןענעז םעד ןגעװ ןוא ,ןקיטראפפא ןפדאדאב מיא טעװ ןעמ םאװ ,ןינע
 ןסילשפא ןפלעה זדנוא טעװ ריא .ןײטשרעבליז רעטםימ ,ךײא זצ ןעמוקעג
 ,םיקםלאװאק יד ןופ בצמ םעד ןיא קזק א טפאכעג ןטכענ באה ךיא .ךאז יד
 .ךעלקערש זיא םע .ךיא ץימ ,םיקסװאלסאז יד — זטראד ײז ןסײה יװ ,ןײנ
 ־לפײװצראפ א תמאב זיא בצמ ריא .יזרפ עליואזו א זיא יקםװאלםאז יורפ יד
 טפאשטבײרפ רעקילאמא ןא בילוצ זיא םאד .ןפלעה ריא ליװ ךיא ןוא ,רעט
 בילוצ .החפשמ רעײז ןופ ,ךיז טכאד ,זיא םאװ ,ןיקסלאװאק א םענײא טימ
 טזומ ,ןײטשרעבליז רעטםימ ,ריא ןוא ,ןפלעה החפשמ רעד ךיא ליװ םיא
 ,עיסנעפ רעגײלק א טימ ןגראזאב יז ליװ ךיא .ןײז קיפליהאב םעד ןיא רימ
 ,ןײטשרעבליז רעטםימ ,ךײא טעב ךיא .ןלאצםיוא םאד טעװ עמריפ ןײמ סאװ
 רעצנאג רעד ןופ טםײװ יז .גרעבנזאר סימ טימ םעד ןגעװ ךרודא ךיז טדער

 .ךאז
 טעװ ןעמ ראנ ,ךאז רעד ןיא ןפלעה ךײא ךיא לעװ םיװעג ,םיװעג —

 .ײז טימ טיהעגסיוא קיז ןפ״אןדאב
 םיקםװאלסאז יורפ רעד ליװ ךיא .ץלא ןופ טםײװ גרעבנזאר םימ׳
 ־עמוקםיזא ריא ראפ ןלאצ לעװ ךיא .עיצוטיטסניא ןא ןיא ןבעגנײרא רעטומ
 ,ןדילאװגיא ראפ ץאלפ ןײק טיג טאה טאטש יד זא ,םיוא טעז םע .טשינו
 .ריא ראפ ץאלפ א ןעגיפעג וצ ןעימאב ךיז ,ןײטשרעבליז רעטםימ ,ריא טעװ

 .ךײא ךרוד ןרעװ טכאמעג ןלאז ןעגנולאצ עלא זא ,ליװ ךיא
 ? ךיז טײטשראפ ,ןעמאנ רעײא ףיוא ז ןעמאנ סעמעװ ףיוא —

 ,ןסיװ ראג לאז יז זא ,טינ ליװ ךיא .טיג ןפוא םושב ,ןײנ ,ןײנ —
 ןגירק וצ טימעג ךיז באה ךיא זא ,ריא טגאז .ךעלנעזרעפ ריא ףלעה ךיא זא
 רעטסימ ,ריא זא ,רעםעב ךאנ רעדא ,עיצוטיטםניא ןא ןופ עיסנעפ א ריא ראפ

 .ןוטעג סאד טאה ,ןײטשרעבליז
 טלאצ ריא זא ,ןסיװ ײם־יװ־ײס ןלעװ ײז .ןביולג טינ רימ טעװ יז —

 .טלעג םאד

 ןוט וצ ײז טימ ןבאה טינ ראנ ליװ ךיא .קוליח ןײק טינ רימ זיא —
 רעבא ליװ ךיא .ךײא טימ ןדײר ךיא ליװ ןינע רעײא ןגעװ ןזא .טקעריד

 ,ליװ ךיא .טאטש ןיא עיצאוטיס־גנזאיוב רעד טימ ןענעקאב ךיז רעירפ
 .טײקמערא רעד ןופ רעצעלפ ערעדנא עלא יד ןוא ןקאראב יד ןזײװ רימ טלאז ריא
 ךיא ןוא ,אד טבײלב גרעבנזאר םימ .ןוט ןענאק רימ םאװ ,ןעז ןלעװ רימ

 •ןגראמ ךײא טימ ןעז ךיז לעװ

 ־קעװא םנאמםארג ךאנ ,ןבאה ןײטשרעבליז השמ ןוא גרעבנזאר סימ
 ,יקסװאלםאז יורפ רעד ראפ גנוציטש ןופ ןאלפ ןעיונעג א טעבראעגםיוא ,ןײג
 הריד עײג א ןגירק :ןאלפ םעד ןופ ןטקנופ עלא ריפאפ ףיוא ןבירשעגסיוא
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 ־ניא ןא ןיא םײה א ןעמאמ רעטלא רעד ראפ ןעניפעג ?החפשמ רעד ראפ
 עײנ א ןגירק םיא ןוא ןײרא לוש ןיא לגנײ םאד ןקיש ;עיצוטיטסניא־ןדילאוו
 ךיוא טאה ןאלפ רעד .דראבמאל ןופ אידאר עטלא יד ןזײלםיוא רעדא ׳אידאר
 ־וצ החרט ןײז ראפ — ןקיאמ ראפ גנוניולאב עשפיה א טזאלעגסיוא טינ

 .עילימאפ־יקסלאװאק רעד טימ ןענאמסארג ןעגנערבוצנעמאז

 ,ןינע ןצנאג םעד ןיא ןםעגראפ ןוא —■ ןראפוצמײהא טײצ זיא טציא ׳ונ —
 ןופ ןײרא לעטאה ןיא ןעמוקעג זיא יז ןעװ ,טגאזעג גרעבנזאר םימ טאה —

 .ןענײטשרעבליז

 .ןאמםארג טגערפ — ? שינעלײא םאד זיא סאװ —
 עילימאפ רעד ראפ ןוטעג טסאה ,יקסלאװאק טינ ,יקםלאװאק אי —
 ריד טעװ סע זא ,טיג ביולג ךיא ןוא ,ןוט וצ ןעװעג זיא סע םאװ ,גנידצלא

 .ערעפםאמטא רעד ןיא רעגנעל ןבײלבראפ וצ טגוזעג ןעמוקוצ
 ׳ץימ ךיא .ןגראזאב וצ טפעשעג קיטכיװ רעײז א אד ךאד באה ךיא —

 .םרעזדנוא דנאל קיטש סאד
 ,דנאל ןטימ ןוט עמריפ יד לאז .ןגראזאב עמריפ יד ןיוש טעװ סאד —
 סאװ טזומ .רעגנעל אד ןבײלבראפ וצ ריד ראפ טינ גיוט םע .ליװ יז סאװ
 ־ראפ לאמעלא ראפ לאמנײא ןוא טעברא רעד וצ קירוצ ןעמענ ךיז רעלענש

 .ןופרעד ריואװעג רעװ טרעװ םע רעדײא ,קסע ןצנאג םעד ןיא ןסעג
 ןפורעגנא ךיז רע טאה — י? ןײז טעװ םאװ ןיקםלאװאק טימ ןוא —

 .ןגיױוש לײװ רערעגנעל א ךאנ
 ןיא טײהרעמוטש םיא טקוקעג ראנ ,טרעפטנעעג טיגראג םיא טאה יז
 ־עניא ןוטעג ךיז טאה םע םאװ ,ןזיװעג טאה םינפ ןגײא ריא .ןײרא םינפ

 .ריא ןיא קינײװ

 ־סארג ןיא ,ןראװעג רענעלק זיא םע •ןפמורשעגנײא ךיז טאה םינפ ריא
 םאד ןעװעג סע זיא ךאד ןוא ,דניק ןײלק א ןופ םינפ םעד ןופ ,ןגיוא םנאמ
 יז זא ,טכאדעגסיוא םיא ךיז טאה סע .יורפ רעטלא ,רעטלא ןא ןופ םינפ
 םינפ םאד .ןײע־ףרה ןײא ןיא ןראי ןוא ןראי ףיוא טרעטלעעג ךיז טאה
 םורא ןטינשעגנײא ןבראק עפיט טימ ,טשטײנקעג ,ןראװעג טראה ריא ײב זיא
 ןעגנעה ןבילבעג זיא סעיװ יד רעביא ןוא קישא־לעג — טיוה יד ;ליומ ריא
 ןופ ראה עצראװש עטצעל יד ןדנואװשראפ ןענעז סע .יוט רעקיטםארפ א
 םנאמסארג ןיא ,יורג ןצנאגניא ןעזעגםיוא לאמאטימ טאה יז ןוא ,פאק ריא
 ןוא ,םיגפ ריא ןיא טלגיפשעגפא טימעג םענעגײא ןײז ןעזעג טאה רע .ןגיוא

 :טסנרע בלאה ,סאפש ןיא בלאה ןפורעגנא ךיז טאה רע
 ? קנארק ןיב ךיא זא ,טינ ךאד טסנײמ וד ׳—

 ־עג םיא טאה יז רעדײא ,ןײג ףיוא פאק ןטימ ןוטעג ךאמ א טאה יז
 :רעטרעװ טימ טרעפטנע

 וד זא ,ארומ רעבא באה ךיא — ,ןביוהעגנא יז טאה — ,טינ ךאנ —
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 טקערש דנאטשוצ ןײד .קיזײא ׳ןעװעטאר ךיד טזומ וד .וצרעד געװ ןפיוא טםיב
 סאװ ׳טונימ עקירעביא עכעלטיא .ןענאד ןופ ןראפקעװא דײלג טזומ וד .ךימ
 ,ץלא ןוטעג מסאה .תונכם ףיוא טלעטשעגםיוא וטםיב ׳אד טסבײלבראפ וד
 יקםלאװאק ןײק .ןםיװעג ןײד ןליטשראפ וצ ןוט וצ ןעװעג זיא םע סאװ
 טסאה .ןײא דאנ ריד וטםדער םאד .ןבעל ןײד ןיא ןעװעג טינ לאמנײק זיא
 סאװ ,יקםלאװאק אזא ןעװעג טשינראג זיא םע .ןעזעג ןײלא טציא סע ךאד

 .טריטסיסקע טינ לאמנײק טאה רע .טםכוז וד
 ןוא קנארק טינ ןיב ךיא .ןעװעג זיא םע ,עזאר ,ןעװעג זיא סע —
 טלעג סאד ןעמונעגוצ באה ןוא ןעזעג םיא באה ךיא .ןײא טינ רימ דער ךיא
 ־ניר ןיא טפוטשעגרעטגורא ׳טכאמעג ךעלקילגמוא םיא באה ךיא .םיא ןופ
 ׳ןעניפעג םיא זומ ךיא ,עזאר ,טםרעה .ןעניפעג םיא זומ ךיא .ןײרא קאטש

 .סיוא קיאור ןאמםארג טזאל —
 ? ןוט וצ וטםנכער םאװ ןוא —

 .ןעניפעג םיא לעװ ךיא זיב ׳גנאל יוזא ,טאטש ןיא ,אד ןבײלב וצ —
 יד ןקיטיגאב ןוא ,החפשמ ןײז ןופ י שרעדנא ןצימיא זיא ׳םיא טינ ביוא ןוא
 ועניװעג ךיא לעװ לאמםנעד טשרע .םיא ןגעק ןעגנאגאב ןיב ךיא םאװ ׳הלװע
 ןענאק לעװ ךיא ןוא ,ןליטשנײא ךיז טעװ ןסיװעג ןײמ ,טײקיאור ןײמ קירוצ

 .ןרעװ קנארק עקאט ךיא לעװ ,טינ רעמאט .טכאנײב ןפאלש
 ןענעז םע .אטשינ זיא רע זא ׳ךאד טסעז \ אטשינ רעבא ךאד זיא רע —
 טםאה וד ןוא ״דחפשמ ןײז ןופ ײז ןענעז רשפא ,םיקסלאװאק ערעדנא אד

 .ײז ראפ ליפ יוזא ןוטעג
 — ׳זיא רע ואװ ׳טםײװ קיאמ .ןקיאמ םעד ףיוא דשח א באה ךיא —
 ׳דשח א באה ךיא — .רעגניפ א טימ ריא וצ קידנטײט ,טסנרע ןאמסארג טגאז
 זדנוא ןופ ןגירקםיורא ליװ רע .סיוא ץעגרע םיא טלאהאב קיאמ רעד זא
 ךיא ןוא ׳רופש ןײז ףיוא ןעמזקעג ןיב ךיא זא ׳ביולג ךיא .םיא ךרוד טלעג
 ןופ ןראװעג זיא סע סאוו ׳ןעניפעגםױא טינ לעװ ךיא זיב ׳ןעור טינ לעװ

 .יקסלאװאק ןאי םעד
 טא .בורג א ראפ טסײטש וד .טאג ןיא קנעדעג ,קימיא ׳קיזײא —
 ןײד ןופ עיצאטופער יד ריד ךאנ ןפעלשכאנ טסעװ ןוא ןלאפנײרא וטםעװ
 ןאק ךיא .ךיד עװעטאר ׳ןליװ סטאג ןיא ,ךיד עװעטאר .החפשמ ןײז ןוא ןוז
 .וליפא טינ טונימ ןײא ןײק ,ריד טימ ןבײלבראפ טינ ,לאפ ןדעי ןיא ,אד
 ןעמ .טעפש־וצ טרעװ סע רעדײא ,דלאװעג טימ ןעװעטאר ךיד ןזומ ןלעװ רימ
 ןופ ךאז יד ןטלאהאב רעמ טינ ןאק ךיא .ראטקאד א וצ ןעמענ ךיד זומ
 ןסיװ וצ טיג מיא באה ךיא סאװ ,ןכערבראפ א ןעגנאגאב ןיב ךיא .ןראזאל

 •קראי־ױנ ןײק פא טגײה ראפ ךיא .טציא זיב טזאלעג
 קורד ןטסעפ א טימ טנאה רעד ײב טפאכעגנא גנילצולפ יז טאה רע

 •ןײרא ןגיוא יד ןיא גנערטש ריא טקוקעג ןוא
 !ןראזאל ןגאז טינ סע טםעװ —

 .ןוז ץיד זיא רע ? םאװראפ —
 ראזאל .ןוז ןײמ זיא רע לײװ ראפרעד עקאט .סאװראפ ,טםײװ וד —
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 ןסױתעד ךיז טעװ רע ביוא ,ןבעל ןענאק טינ לעװ ךיא .ןופרעד ןםיװ טינ ראט
 רע טאה — ? טסײטשראפ .ןוטעגפא טאה רעטאפ ץיז סאװ ,ךאז רעד ןופ

 ? וצ רימ טםגאז — .ןײטשראפ וצ ןבעגעג ריא טאה םאװ ,ןאט א ןיא טגאזעג
 וד זא ,ןגאזוצ רימ טסעװ וד ביוא ,ןגאז טשינראג םיא לעװ ךיא —

 .ןראפמײהא רימ טימ טםעװ
 ךיא ןענאװ זיב ,ןראפמײהא טינ ןאק ךיא זא ,טגאזעג ריד באה ךיא —
 וד ביוא .הלװע יד ןטכירראפ וצ ןוטעג ץלא באה ךיא זא ,ןליפ טינ לעװ
 רעבא .ןטלאהקירוצ טינ ךיד לעװ ךיא .ראפ .ןראפמײהא וטסנאק ,טסליװ
 ,קנעדעג ראנ .ןינע םעד ןיא ןוט ןאק ךיא סאװ ,ןעז ןוא ןבײלב אד זומ ךיא
 ־אבםיוא םיא באה ךיא םאװ ,ןראזאל ראפ דום ןײמ ןקעדפיוא טסעװ וד ביוא

 .ןבעל טינ רעמ ךיא לעװ ,יורפ ץימ ןופ וליפא ןטלאה
 ןיא ןפורעגםיוא יז טאה — ,ןוט םעפע טראפ רעבא ןזומ רימ —
 רימ — .ןגיוא יד ןיא ריא ײב ןזיװעג ךיז ןבאה ןרערט ןוא ,גנולפײװצראפ
 וצ םאװ טינ סײװ ךיא .געװםיוא ןא ןעניפעג ןזומ רימ ,הצע ןא ןכוז ןזומ
 ,ןײז־בשײמ ןעמעװ טימ ךיז זומ ןעמ .ןריולראפ ןצנאגניא ןיב ךיא .ןוט
 ־ראפ ןזאל ךימ וטםעװ .ןפלעה טנאקעג ריד טלאװ סאװ ,ןשטנעמ א טימ
 טעװ רע ,טנײרפ א זדנוא זיא רע ? ןענײטשרעבליז ראפ ךאז יד ןעיורט

 .ןײטשראפ
 טאה — ? ץיטשרעבליז השמ ? ץיטשרעבליז השמ ? ןײטשרעבליז —

 •ךיז ראפ ןעמאנ םעד טרזחעגרעביא ןאמסארג
 זא ,טײטשראפ רע .םעפע ףיוא ןא ײם־יװ־ײס ךיז טםיוטש רע —
 ןענאק םאװראפ .ןיקסלאװאק םעד ןוא ריד ןשיװצ ןעשעג טזומעג טאה סעפע
 סאד ןלאמפא טינ םיא ראפ לעװ ךיא ?ךאז יד ןעיורטראפ טינ םיא רימ
 םעד קידלוש טסיב וד זא ,ןרעהוצנא ןבעג ראנ םיא לעװ ךיא ,דליב עצנאג

 .רימ ףיוא ךיד זאלראפ .ןריטיװק םאד טסליװ וד ןוא בוח א ןיקסלאװאק
 ־עג ןאמםארג טאה — ?ןײטשרעבליז השמ ?ןײטשרעבליז השמ —

 וטסנאק ןעגײטשרעבליז השמ ,אי — .ךיז ראפ ןרזחרעביא ןײא ןיא ןטלאה
 סיוא טשינראג טלאהאב .תמא ןצנאג םעד ןגאז םיא טםנאק ,ןעיורטראפ

 .ץיטשראפ טעװ רע .םיא ןופ

5 

 ןוא פאק ןטימ טלקאשעג ןײטשרעבליז השמ טאה ןא קידנעטש ןופ טינ
 זיא גנאל טינ אד זיב ,טרעקראפ .זאנ רעניד ץיז ףיוא ענסנעפ ןײז טימ
 ןוא ץיג ןײטשרעבליז השמ ןעז וצ קורבגנירפס ןיא ןעװעג טניואװעג ןעמ
 יד ףיוא םיא ײב ןםעזעג זיא סאװ ,פאק םענעםאשעגפיורא ןא טימ ןײטש
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 ןופ טקוק סאװ ,קילב־רעלדא ןטיױו א טימ לגיופ א ,לגיופ א יװ ןעלסקא
 ןיא ןעגנאגעג זיא רע .טײקרעביז ןוא ןוחטב טימ ךיז םורא עיציזאפ ןײז
 ענסנעפ יד ךיוא זיא יוזא ןוא ,רעהא רעדא ןיהא גײנפא ןא ׳עיניל רעכײלג א
 ץיז ןופ ןקור םעד ףיוא רעכיז ןוא טםעפ טרעמאלקעגנײא .םיא ײב ןסעזעג.
 ןיא קידנעטש ןעװעג עבטב זיא ןײטשרעבליז השמ וליפא ןעװ ןדא .זאנ
 ,רעכעל עלא ןיא טקעטשעגנײרא זאנ עטלירבאב ןײז טאה רע ןוא גנוגעװאב.
 זיא ןוא ׳טאטש ןיא ךיז טוט םע םאװ ׳ץלא ןופ טםואװעג טאה רע לײװ
 טינ רעירפ רענײק רעבא טאה ׳ןירעד טריסערעטניאראפ װיטקא ןעװעג
 ־אב ץיז ןיא שינעלקאװ רעדא ןרעטיצ זעװרענ א ןהשמ ןיא טקרעמאב
 רעד יװ ,קידבשױמ ןוא קיאור קידנעטש ןעזעג םיא טאה ןעמ .טײקכעלגעװ
 םאד .טפאשרוחב ןיא טרעטלעעג ךיז טלאװ דײ רעקנאלש ןוא רעכיוה
 םיא זיא פאק ןטימ ןעלקאשוצ סאד ןוא רעפרעק ןצנאג ןטימ ךיז־ןפראװ
 ,ןוז רעקיצבײא ןײז זא ׳העידי יד ןגארקעג טאה רע טניז ׳גנילצולפ ןעמוקעג
 .םי ןשיפיסאפ ןיא ןעלזדניא יד ןופ םענײא ףיוא ואװ־ץעגרע ןלאפעג זיא ,ןתנ
 זיא יז זא .ןעגנאגעגסיוא טינ־ריש ןוא ןלאפעגנײא זיא ,הכלמ ׳בײװ ןײז
 ,ןענײװ ןוא ןגאלק טרעהעגפיוא טינ יז טאה ׳תוחוכ יד וצ לםיב א ןעמוקעג
 יז טאה ׳תוללי עלא טימ ׳ןענײװ םעד טימ ןוא ןגאלק םעד טימ ׳ךאד ןוא
 ןופ םטכעקעג םהשמ ןיא ןרערט עריא ןםאגראפ טאה יז .ןטלאהעג ךיז
 ןוא םארק רעד ןיא טײטש יז ןוא ׳יז טשאװ ׳יז טכאק ךאד ןוא ׳ןא לאמסנעד
 סעפע טאה השמ לײװ ׳טינ הרידב ןײק טאה יז .םינוק יד טימ ךיז טקסע
 רעבא טאה השמ .ןגראזאב טאטש עצנאג יד ףראדאב רע .ןוט וצ סרעםעב
 ןגאלקאב רעדא ןענײװ ערעדנא טזאלעג טינ וליפא טאה רע ׳טנײװעג טינ
 יד ןעמונעגנא טאה רע ׳אי .ןײז לבא־םחנמ םיא ןעמוקעג זיא ןעמ ןעװ ׳םיא
 מאה ךיז ראפ .ךיז ראפ יװ גהנמ םעד ראפ ץרא־ךרד םיוא רעמ םימוחנת
 ךיא ןיב יצ״ ־ןשטנעמ טלעטשעגפא טאה .טםײרט יד טפראדאב טינ ךע
 טניז ראנ .״המחלמ רעד ןיא ןוז ןײז טאה רעטאפ רעכעלטיא ־זןײלא ןעד
 ־עגנא טאה ענםנעפ יד ׳פאק ןטימ ןעלקאש ןבײהעגנא רע טאה לאמםנעד
 ,ןלאפעגנײא םיא ײב זיא ןקור רעד ןוא זאנ רעניד ןײז ףיוא ןצנאטוצמורא ןביוה
 ליװ תשמ .ןגײבנלײפ ןטנאפשעג־ליפ א ןופ רונש־יצ רעד יװ טזאלעגכאנ
 םײװ״ ? רע טרעפטנע יורפ ןײז ןופ תונעט עלא ףיוא .ראטקאד ןײק ןעז טינ
 .״ןרעװ רעסעב םע טעװ ,ןקיאוראב ךימ לעװ ךיא .ןװרענ לסיב א ׳סאװ ךיא

 וצ טאהעג טינ טײצ ןײק טאה השמ .טקיאוראב ךיז טאה השמ ןוא
 .שטנעמ רענעמונראפ א ןעװעג זיא השמ .ןײז קנארק רעדא ןקיטײװ ׳ןרעיורט
 •׳םארק א ןיא ןעד טײטש ןאמ ןײמ״ :ןאמ ריא ףיוא הכלמ בײװ ץיז טגאז יװ
 לבארט סטאטש רעצנאג רעד .לבארט ןופ קירבאפ א זיא םארק םנאמ ןײמ
 טאה ,״םלבארט״ ערעדגא עלא וצ .״םארק םהשמ ןיא טלגנאמעגסיוא טרעװ
 ׳ןטאדלאם יד ןופ םלבארט יד טימ ןעלדנאה ןביוהעגנא ןײטשרעבליז השמ
 םעד ראפ .״סײא־ישזד״ יד ,המחלמ רעד ןופ םײהא ןעמוקעג ןענעז סאװ
 יד .ןיז ךס א ׳ךס א ןענופעג רע טאה ,ןריולראפ טאה רע םאװ ׳ןוז םענײא
 ־נײא ןטימ ןטײקירעװש טאהעג ןבאה םאװ ׳ןטאדלאס ענעמוקעגקירוצ עלא
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 .ןײטשרעבליז השמ ןיא טנײרפ■ א ןענופעג ןבאה ׳ןבעל ןליװיצ ןיא ךיז ןלעטש
 טיזרטראפ רעמ ךיז ײז ןבאה םיא .ןטײנ ערעײז עלא ןופ טםואװעג טאה רע
 זיא םע .החפשמ רענעגײא רעײז רעדײא תודוס עמיטניא עמאס ערעײז טימ

 ןא ראנ ׳טינײרפ ןטנעאינ א ראנ טינ ןהשמ ןיא טריפשרעד ןטלאװ ײז יװ ןעװעג
 .טיונ ןיא ןזאלראפ םיא ףיוא ךיז ןאק ןעמ םאװ ׳בורק ןכעלבײל א ׳םענעגײא
 זיא ןײטשרעבליז טענ •לוש יןופ םירבח םנוז ןײז ןעװעג ןענעז ײז ןופ ךם א
 ןיא םערעטניא ןײז בילוצ ראנ טיג םירבח ענײז ןשיװצ ןעזעגנא ןעװעג
 טינ לאמנײק ןײלא ׳הײאר רעצרוק ןײז תמחמ ׳טאה רע שמאכ ׳לאבזיעב
 יד ףיוא ןבעג־גנוטכא םאד ןעװעג זיא ליפש םעד ןיא לײט ןײז .טליפשעג
 • ליפש םעד ראפ ןכאװ יד ןיא הלעמ רעד ןיא ןטלאה ךיז ןלאז ײז זא ,״סיאב״
 ענײז ןופ לײט .ןפאלש ירפ ןײג ןוא טײצ ןיא ןםע ׳ךלימ ךם א ןעקנירט
 .ןלאפעג זיא דע ואװ ,לזדניא ןשיפיסאפ ןפיוא םיא טימ ןעװעג ןענעז םירבח
 דיז ןעגנאגעג ײז ןענעז ,קורבגגירפס ןײק ׳םײהא ןעמוקעג ןענעז ײז ןעװ
 ־למאז א ןראװעג דלאב זיא ראטגאק םהשמ .ץיטשרעבליז ןטלא ןטימ ןעז
 השמ .״םײא־ישזד״ עשלטעטש יד ראפ ,״לאה־םעמ״ א ,״אניםאק״ א ,ץאלפ
 ־עלבארפ ענײז ןראװעג ןענעז ןעמעלבארפ ערעײז .״סעזאמ פאפ״ ןראװעג זיא
 ־נײרא יוזא ךיז ןוא לרוג רעײז טימ טריםערעטניא יוזא ךיז טאה רע .ןעמ
 ןעגנאפעג ןעמונעג םיא ןבאה תורצ ערעײז זא ,ןעמעלבארפ ערעײז ןיא ןגיוצעג
 ןראװעג זיא רע .ןײטשעבליז השמ זיא רע זא^לאמוצ ןסעגראפ טאה רע ןוא
 ״ײא־ישזד״ א ןזפ ליפעג סאד ןגארקעג טאה רע .״םעזאמ פאפ״ ןצנאגגיא
 סרעפײנס סאנוש םעד ואװ ,המחלמ רעקיטולב א ןופ םײהא ןעמוקעג זיא סאװ
 ־עג ןבאה ,היח רעדליװ א ךאנ ךיז טגאי ןעמ יװ םיא ךאנ טגאיעג ךיז ןבאה
 רעכעלטיא ןופ ,לקניװ ןכעלטיא ןופ ,גייװצ ןכעלטיא ןופ םיא ףיוא טרעיול
 רענעריורפעג־טלאק א ןיא ןבעל טעקאנ ןײז טעװעטארעג טאה רע ןוא ,ךאל
 ־ראפ ײז טאה רע •ןבעל ןײז ןראװעג זיא ןבעל רעײז .טלעװ רעקיטליגכײלג
 ־סיורא טימעג ךיז ךעלרע ןבאה סאװ ,יד ראג טינ .טליפעגטימ ,ןענאטש
 ןיא קירוצ ךיז ןענאפשוצנײא ןוא ערעפסאמטא־המחלמ רעד ןופ ךיז ןגאלשוצ
 ־עג ,ןטקעםניא יװ ,ןבילבעג ןקעטש ןענעז םאװ ,יד וליפא ראנ ,ןײרא ןבעל
 טנאקעג טינ ןוא המחלמ ןיא ,ןיפש א ןופ בעװעג־ץענ םעד ןיא ענעגנאפ
 קירוצ ןעמוקאב',תוריד ןגירק ןפלאהעג ײז טאה רע .ןגירקסיורא ךיז רעמ
 ־פיוא דעיוט ןוא ריט טאה רע .עײנ ןפאש רעדא ,סעלעטש עקילאמא ערעײז
 ראפ האװלה א ןגירק וצ םישדק־ישדק ןיא ןסירעגנײרא ךיז טאה ,טלארפעג
 ׳ײא־ישזד א ףיוא םטכעלש ןײק ןדײר טזאלעג טינ טאה רע .״ײא־ישזד״ א
 ןעװעג טינ טלאװ רע יװ ,סאװ עדױ־ימ ןוטעגפא וליפא טאה רענעי ןעװ
 טאה יוזא ,ןעגופעג ןבאה טינ ךיז לאז רע בצמ ןכלעװ ןיא ,ןוז ןיד טזאלראפ

 .ײא־ישזד א ןענעקײלראפ ,ןזאלראפ טנאקעג טינ ךיוא רע

 טנאה ןיא םקיב א ײז ןבעגעג ןוא רעדניק עגגױ ןעמוגעג טאה ןעמ״
 ןײלא רעװ רעדא ,עגרה רעדא :תוער־תױח ןשיװצ ןפראװעגנײרא ײז ןוא
 טגעלפ — ,״םיקידצ ןעמוקקירוצ ןלאז ײז זא ,ײז ןופ ןעמ ליװ ,ונ .טעגרהעג

 .ײא־ישזד א ןופ ךערבראפ רעדעװטעי ןרעפטגעראפ רע
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 טימ יװ םײאײשזד ןופ לבארט טימ לוס רעמ זיא לבלעװעג סאד —
 — סיוא הבלמ םיא טדער — דןשטנעמ ןײא ראפ סאד זיא ?ןכתיה .הרוחס
 ־עמא ןופ גנוריגער יד ?טנעמנרעװאג סטיעטס דעטײנױ א ״וטםיב םאװ
 ןענאק ךיז וד טסעװ ׳םײא־ישזד יד טימ ןבעג הצע ןײק טינ ךיז ןאק עקיר

 ?תוחוכ ענײד ראפ םע זיא ?ןבעג הצע ןא

 ןןגירשעגסױא לאמנײא טאה רע זיב ,טדערעגסיוא גנאל יוזא םיא טאה יז
 זרימ ראפ םאד וט ךיא ׳םײא־ישזד יד ראפ טינ םאד וט ךיא —

 .הכלמ ,יז טגײװש ןא לאמםנעד ןופ ןוא

 יד ראפ ראג ,תוחצ סמענעי ןרעהסיוא טנאקעג טאה ״םעזאמ פאפ״
 ־עלאב ריא ןגעװ ןלייצרעד וצ טאהעג םיא טאה גרעבנזאר םימ םאװ ,תורצ
 טםואוועג רע טאה לםיב א .דלודעג ןײק טאהעג טינ רע טאה ,ןאמםארג םאב
 ־עביא סאד ,ןעלדנאה סנאמסארג ןופ ןםיוטשעגנא ךיז רע טאה לסיב א ןוא
 םיא טאה יז םאװ ,ןלאטעד סגרעבנזאר סימ ןופ ןגארקעגםיורא רע טאה עקיר
 ־רעד ןםיװ טלאװעג טיג ךיוא טאה רע •ליומ ןבלאה א טימ ןבעגעגרעביא

 :ןא הליחתכל ןופ טכאמעג לטבמ םע טאה רע ,ןופ

 ןופ ןטלאהאבוצסיוא יבא ,קנערק ײלרעלא ןײא דיז ןדײר ןשטנעמ —
 ,ןרעהפיוא רע לאז .םיא טימ ןדײר לעװ ךיא ׳אי ,אי .עתמא יד ראטקאד

 .ןטדערעגנײא ןא רעדא ןקיטכיר א ,ןיקםלאװאק א םעפע טימ פאק א ןעײרד
 טינ רעמ םיא ןאק רע םאװ ,ןיקםלאװאק ןײז ךיז טאה זדנוא ןופ רערעדעי
 ןײז ןיא ךיז ןקיטיונ סאװ ,יד ןפלעה רעסעב ׳ןאמסארג ,רע לאז .ןפלעה
 עלא ראפ יװ רעמ ײז ראפ טקידלושראפ ןענעז עלא רימ םאװ ןוא ףליה
 ןופ ןעמוקעגמײהא ןענעז סאװ ,סיאב יד ,ןײמ ךיא .ןעמאזוצ סיקסלאװאק
 .ײרעטאל א ןיא סע ןענואװעג יװ ,ןבעל ןטימ ךיז טעװעטארעג .המחלמ רעד
 ,טלא רעזדנוא טינ ,ןבעל גנױ רעײז טלעטשעגנײא ײז ןבאה ןעמעװ ראפ ןוא
 ,ןבעל גנױ רעזדנוא טאהעג ןבאה רימ ׳ןײנ ?ןבעל קנארק טליופראפ
 ־עגנײא ןבאה ײז ,ןײנ .ןבעג ןאק טגגױ יד םאװ ,דײרפ ידלא טאהעג ןבאה
 עטויג רעײז ,עביל רעײז ,דײרפ רעײז ,טסײטשראפ ,ןבעל גנױ רעײז טלעטש
 רעד ןיא טשרע ,טריראב ןעװעג טינ ךאנ זיא ןבעל רעײז .טײהנגעלעג
 ןבעגעגקעװא ײז ןבאה ץלא .קעשט רעטקידירפאב טינ ךאנ א ,טײקכעלגעמ
 סאװ ,ןיד־רזג סרעלטיה ןופ ןעװעטאר וצ זדנוא ידכ ,ריד ראפ ,רימ ראפ
 ?ײז ראפ רימ ןעוט סאװ ןוא •זדלאה ןפיוא ףלח א יװ.זדנוא ףיוא ןגעלעג זיא
 טאה רע ןעמעװ ראפ ןזײװ םיא לעװ ךיא .םיא טימ ןדײר ליװ ךיא ׳אי
 ־עגאלפ ,םירוסי ןײטשסיוא טפראדאב טלאװ רע ןעמעװ בילוצ ,ןתובײחתה

 .ןםיװעג ןופ טשינ

 ןגעװ דײר סגרעבנזאר םימ קיאור ןרעהסיוא טנאקעג טינ טאה השמ
 ־פיוא םיורג ראפ .פא טינ םיא טזאל סאװ ,טײקידלוש ןופ ליפעג סנאמםארג

 ,לטאלאכ םעניד ןײז ןיא ןעלקאש ךיז ןעמונעג ףוג רעראד ןײז טאה גנוגער
 ־עג זיא זדלאה ןיא פאנק רעד ,רעטרעװ ענײז טעװעקאטאפ טאה פאק רעד
 ןצנאט טרעהעגפיוא טינ טאה ענםנעפ יד ןוא לזיימ א יװ רעה ןוא ןיה ןפאל

 .זאנ רעגנאל ןײז ףיוא
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 ־על״ יד וצ םיא ןריפ וצ ןענאמסארג טימ ןפארטעג ךיז טאה רע ןעװ
 טאה ןעמ סאװ ,ךעלביטש־ןקאראב יד ןפורעגנא טאה רע יװ ,״םירבק עקידעב
 ־נוז רעטיזל ןעװעג ךאד השמ זיא ,ןרעגאלךטורקער יד ןופ טריפעגרעבירא
 ־עפאה םיוחג טגײלעג טאה רע .םערוטש א ךאנ יװ טרעטײלעגםיוא ,ןײש
 ראפרעד רע זיא ,טקעיארפ־יוב ןטנאלפעג םעד ןיא ףליה םנאמםארג ףיוא גנונ
 טראװ ןײק טימ טאה רע .ןליװ ןטוג טימ לופ ,טגײלעגפיוא טוג רעײז ןעװעג
 ־ראפ םיא טאה גרעבנזאר סימ םאװ ,םעלבארפ סנאמסארג טנאמרעד טינ
 םעפע טםײװ רע זא ,ןזיװעג טינ גנוטלאה ןײז טימ רע טאה ךיוא .טיורט
 טאה רעכלעװ ,ןאמסארג ךיוא זא ,טקריװעג טאה םאד .דזם סנאמםארג ןופ
 דלאב ןײלא לאז ,גגוטלאה רענעטיבעג־טינ ןײז ףיוא טשודיחעג וליפא ךיז

 .ךאז רעצנאג רעד ןיא ןסעגראפ
 ןעװעג זײװלײט זיא ,ךעלביטש יד ןענאטשעג ןענעז סע ואװ ,דלעפ סאד
 עקיראפ עצנאג יד ןסאגעג טאה סאװ ׳ןגער ןרעװש םעד ןופ רעסאװ רעטנוא
 יד ןיא ןטלאהעג גנאל ךיז טאה סאװ ,ײנש ןטעיפאטעצ םעד ןופ ,טכאנ

 ןופ גנעל רעד רעביא .םורא ךעלגרעב יד ןופ ןטלאפש יד ןיא ןוא ךעלכלאט
 טפאזעגנײא זיא רעסאװ םאד ואװ ,רעטרע יד ןיא קיטאלב ןוא קיפמוז ,דלעפ
 עטבלעװעג בלאה ,ענעכעלב ,ןקאראב יד ןגיוצעג ךיז ןבאה ,ןראװעג

 ןוא ןריט ערעײז .ןגיוצעג ךיז ײז ןבאה ײד ךאנ ײר .ךעלביטש עכײלג
 ןטיגשעג ןענעז ,סנקלאב עטבלעװעג יד ןופ טײקירעדינ רעד תמחמ ,רעטצנעפ
 טכײל טנאקעג טאה רעםאװ סאד הרע רעד ײב טראה ,קירעדינ ןעװעג
 ־טאלפ ענעטנעמעצ רעדא ענרעצליה יד ןעװענימרעטנוא ןוא ןעגנירדנײרא
 .ךעלביטש יד ןופ טנעװ ריפ יד ךיז ףיוא ןטלאהעג ןבאה םאװ ,סעמראפ
 ךעלפיש עטרעקעגרעביא יװ ןעזעגסיוא ךעלביטש יד ןבאה רעטרע ליפ ףיוא
 ןענאטשעג ןענעז ײז ןופ עטםרעמ יד .רעסאװ ןופ גנוצײלפראפ רעד ןיא
 ןופ עטגיואװאב ,ךעלביטש לאצ ענײלק יד .םירבק עטקאהראפ יװ ,קידײל
 ־עג ןבאה ,טאהעג טינ הרירב רעדנא ןײק ןבאה םאװ ,םײא־ישזד עמערא
 ןיא ׳עםעװראב ,טעשזדארבעג טראד ןבאה רעדניק * ןבעל ןופ םינמיס ןזיװ
 טאה ,לביטש וצ לביטש ןופ ןגיוצעג ,קירטש עגנאל ףיוא ןוא ,סעטאלב יד

 .רעדײלק ,םערדלאק ,טנאװעגטעב ןעגנאהעגסיוא טרעטפולעג ךיז
 ־סארג טאה — !םירבק־רעדירב יװ םיוא ךאד ןעעז ײז ,ײװ־ײװ —

 .טשודיחראפ ןפורעגסיוא ןאמ

 ןדירפוצ טעװעקאט ןוא השמ פא־טרעפטנע — ,קיטכיר ,קיטכיר —
 אנוש רעד סאװ — .פאק ןופ לקאש ןסיורג א טימ טראװ ןקידתחג ןפיוא וצ
 ־ורב א ןופ ןעװעג ליצמ ךיז ןבאה ײז .ןוטפיוא םע רימ ןליװ ,טלעפראפ טאה
 ןעמוק ןלעװ ײז ןעװ ,ןעניפעג םיא ןלאז ײז ידכ ,המחלמ רעד ןיא רבק־רעד

 .מײהא קירוצ
 זײז ןופ רעװ אד טניואװ —

 טינ ןליװ ,םעד טימ ךיז ןקערק ײז .ןשטנעמ אד ןעניואװ םיװעג —
 ןוא ,עראנ א ןכוז ןשטנעמ זןטלאהםיוא ײז ןענאק גנאל יוו רעבא ,רעהא ןעמוק
 ריא .ןצישאב וצ פאק םעד יבא ,ןײרא דרע רעד ןיא וליפא ןכירק ןלעװ ײז
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 ־ישזד עשרעגענ יד ןבעג םאד טװאורפ ןעמ .ןעמוק ןא־ןבײה ײז ,ךאד טעז
 ײז יװ ןעז טלאז ריא •םעיציטעפ ןײרא־ןקיש ,םעד ךאנ ךיז ןםײר ײז .םײא

 .ןעניואװ

 .ןאמםארג טגערפ — ? םאד יװ ןײז רעגרע ךאנ ןאק —
 רעכעלשטנעמ וצ ץענערג ןײק אטינ זיא םע ,טנײרפ רעביל ןײמ —
 ־ירא ןאק שטנעמ רעד םאװ ,םעד וצ ץענערג ןײק אטינ זיא םע ןוא טיונ
 ענדיב עלעסיב םאד יבא ,ןוטפא ןוא ןײטשםיוא ןאק רע םאװ ,ןגארטרעב
 טצכערק — ? ןטלאהרעד וצ םאד עקאט ךיז טניול םע .ןטלאהרעד וצ ןבעל

 .השמ

 ... ךאד טעז ריא —

 םוצ ערה־רצי אזא טצעזעגנײרא רעװ זדנוא טאה םע .עז ךיא ,אי —
 ? טםײװ רעװ ,לװײט רעד רעדא טאג ,ןבעל

 .ןאמםארג ךיז טרעדנואװ — ? ריא טגאז ,לװײט ־־■
 ך קידתױרזכא יוזא ןײז ןאק טאג א ,ןעדאװ —

 *ןא םיא טקוק ןאמםארג

 ? ןײטשרעבליז רעטםימ ׳טאג ןיא טביולג ריא —

 ׳םיא ןיא ןביולג טינ טװאורפעג באה ךיא ? ךיא באה הרירב א —
 ,םירישע ןוא םידיגנ ראפ .ןבעל ץנאג ןײמ םיא טימ ןגאלשעגמורא ךיז באה
 ראפ רעבא .טאג ןיא ןביולג וצ טכײל רעײז זיא ןשטנעמ עקידהחלצה ראפ
 ךיז ןםײרסיורא ןײצ ןוא לגענ טימ ךיז טימעג טאה סאװ ,םענײא רעזדנוא
 ״ןפראװעגפא טראד םיא טאה רעטומ ןײז םאװ ״תױח ןופ דלאװ םעד ןזפ
 ןצנאג ןײז רעביא רענרעד ןוא רעכעל ,ןעגנולכיורטש ראנ ןענופעג ןוא.
 ,טאג ןטוג א ןיא ךאנ וצרעד ,טאג ןיא ןביולג וצ ךעלרעװש םע זיא ,געװ
 ךימ באה ךיא .ןעװעג טכײל טינ זיא סע ,ןײנ .ןדײרנײא זדנוא ןליװ ײז יװ
 םיא באה ךיא .םיא טימ ןטעבעגרעביא ךימ באה ןוא םיא טימ טגירקעצ
 טײצ רעד ןיא טאג א ןיא ביולג ײג .ןריולראפ רעדיװ םיא באה ןוא ןענופעג
 •ןײגרעטנוא קלאפ ץנאג ןײז טעז רע יװ ׳דײ א ךאנ טרפב ,רעלטיה א ןופ
 ־יולג יד ןוא עטםמירפ יד ,עטסבעלקילגמוא יד ,עטםמערא יד ?רעװ ןוא
 ״רשױ א ןיא ,טײקיטכערעג א ןיא ןביולג וצ טכײל טינ זיא סע ,ןײג .עטםקיב
 .ןטכירראפ וצ טנאה א ךאד טאה רע ןוא — ׳וצ םאד טעז םאװ ,גיוא ןא ןיא
 ןא רעבא ,רעװש זיא טאג א טימ ? ןוט רימ ןלאז םאװ ראנ .ןײנ ,ןײנ ,ץינ
 ־עגמוא ןא ,רעזײב א ,רעטכעלש א ,טײטשראפ ריא .ךעלגעממוא זיא טאג א
 לאז ,טאג ,רע זא ,רעםעב ליפ זיא םע םעראװ .טאג א יבא ,וליפא רעטכער
 יוזא ןוא .ןײז אצמנב טינ ראג לאז טײקיטכערעג רעדײא ,טכערעגמוא ןײז
 ־קםפ םעד ךיז ףיוא ךיא םענ ,טכערעגמוא טאג ןכאמ טינ ךאד ןאק ךיא יװ
 ,קידניז ,טכעלש ןענעז רימ — ,טכערעגמזא ךיז ךאמ ןוא עביל טימ ןיד
 רעגרע ןענעז רימ םאװ טימ טינ םײװ ךיא שטאכ ,זײב סאדלא ןענעז רימ
 ןענעז רימ ,הלילח ,ביוא םעראװ .טכערעג ןײז לאז רע יבא — ׳םײוג יד ןופ

 ? זדנוא ןופ ןרעװ. טעװ םאװ ,טאג טינ ןוא טכערעג
 *לוק קירעדינ א טימ טגאזעג ןוא טכארטראפ ךיז טאה ןאמםארג
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 טגעלפ עטאט ןײמ יװ ׳שנועו־רכש א אד זיא סע זא ,טביולג ריא ןוא —
 דעד ןופ םישעמ יד ראפ טפשמ ןעמ רעכלעװ ןיא ׳טלעװ עגעי א ׳ןגאז רימ

 ? טלעװ
 ,טלעװ רענעי ףיוא ןעװעג טינ ךאנ ןיב ךיא .טינ ךיא סײװ סאד —
 ןפיוא םיא ןיא ךיא ביזלג ,טאג ןיא ביולג ךיא ביוא .ןסיװ סאד לאז ךיא זא
 ןלאז רימ זא :טנרעלעג זדנוא ןבאה םינבר יד יװ יוזא ,רעגײטש ןשידײ
 סטוג ןוט ןוא תװצמ ענײז ןײז םײקמ ןלאז רימ ,טסײה סאד ,טאג ןעניד
 ןוא ,ץילא תװצמ יד ראפי ראנ ,רכש בילוצ טינ ,םרפ לבקל תנמ לע אלש
 ,טנײמ םאד ;טאג ןיא ןטפעהאב ךיז ןלאז רימ זא ,טנרעלעג זדנוא ןבאה ײז
 רימ ןלאז יוזא ,טוג זיא רע יװ יוזא״ :תודימ ענײז ןעמעננא ןלאז רימ זא
 ־מעראמרעד ןײז רימ ןלאז יוזא ,קידמעראברעד זיא רע יװ יוזא ;טוג ןײז
 יאװל׳ד״ :ןדײ יד וצ טגאז טאג זא ,טנרעלעג זדנוא ןבאה םינבר יד ןוא .״קיד
 זיא םע ביוא .״ןטיהפא ריא טלאז הרות ןײמ ראנ ,ןסעגראפ רימ ןיא ריא טלאז
 קידנעטש לאז ןעמ זא ,ליװ רע זא ,ןלעטשראפ טינ רימ ךיא ןאק ,טאג א אד
 ןוא ןזײרפ ןוא םיא ןביול ןײא ןיא ןטלאה קידנעטש ,םיא ןיא ןעקנעדעג
 םינבר יד זא ,ךיז טכאד רימ .לצעג א טימ יװ םיא טימ ךיז ןגארטמורא
 ןעמ זא ,טינראג ליװ טאג .געװ רעקיצנײא רעד זיא סאד ןוא .טבער ןבאה
 טוט״ ,רע טגאז ,״רימ ןיא טםעגראפ״ .םיא טימ ןוט וצ ןבאה ליפוצ לאז
 ןעעז רימ ןוא ,דלעפ םאנ א ףיוא אד רימ ןעײטש טא .״םישעמ עטוג ראנ
 ־דנוא רעדניק עטםעב יד ראפ םירבק עקידעבעל טכאמעג ןבאה ןשטנעמ יװ
 ׳ןבעגוצקעװא טאה שטנעמ רעד סאװ ,ץלא ןבעגעגקעװא ןבאה עכלעװ ,ערעז
 ראפ ,טײקרעכיז רעזדנוא ראפ ,זדנוא ראפ ,סנייז ןבעל לםיב ענדיב םאד
 .סעיצוטיטםניא ערעזדנוא ראפ ,ןעמײה ערעזדנוא ראפ ,טײהײרפ רעזדנוא
 םעד ךאנ ײז ראפ טײרגעגנא ןבאה רימ סאװ ,ןעמײה יד ןענעז סאד ןוא
 םאנוש ןופ ,ןליוק םאנוש ןופ ךיז טעװעטארעג סנ א ךדוד יװ ןבאה ײז יװ
 רעד ןיא טגגױ רעײז טימ ןליופ םירבח ערעײז טזאלעגרעביא ןוא ,סעבמאב
 יד באה ךיא ןעװ ,טײקכעלגעמ יד באה ךיא ןעװ .אד רימ ןעײטש טא .דרע
 טלאװ רע .רימ ןופ טגנאלראפ טלאװ טאג םאװ ,ךיא סײװ ,וצרעד ןעלטימ
 טאה רע םאװ ,טײקכעלגעמ יד ןצונםיוא לאז ךיא זא ,רימ ןופ טגנאלראפ
 ׳רעדניק ערעײא ןוא רעדגיק ענײמ ,סעיאב יד ןפלעה ןוא ,ןבעגעג רימ
 ־ײל ןיא רעדניק ענײלק ערעײז ןוא ןעיורפ עגנױ ערעײז ןעגנערבוצנײרא
 ־פיוא ןעגאק ןלאז ײז ואװ ,ןבוטש עקיטכיל ןוא עמעראװ ןיא ,ןעמײה עשיט
 ,סאד .עילימאפ ןײז ראפ םאד טוט לגיופ רעכעלטיא יװ ,טסענ רעײז ןלעטש
 לאז דיא זא ,רימ ןופ טראװרעד ןוא רימ ןופ טאג טגנאלראפ ,ךיא םײװ
 וצ סאד טײקכעלגעמ עלעירעטאמ יד ןבעגעג רימ טלאװ רע ןעװ ,ןוט סע
 ׳דיא םײװ ׳ןוטעג ״דרות ןייז זיא םאוו ,גנאלראפ ןייז טלאװ ךיא ןעװ ןוא ,ןוט
 ןעגגאגאב ןיב ךיא סאװ ,ךעלהריבע ענײלק ערעדנא עלא רימ טלאװ רע זא
 רע •ײז ןיא טקנעדעג טינ וליפא טלאװ רע .ןעוועג לחומ ,ןבעל ןײמ ןיא
 ,ליפענ א ,לאפוצ א ראנ ןעװעג ןענעז ךעלהריבע ענײלק יד זא ,ןעזעג טלאװ

 זיא רקיע רעד .ןשטנעמ םעד רעביא לײװ א ףיוא ןגיוצראפ ךיז טאה םאוו
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 וצ ןביוהדעד ךיז ןאק םאװ ,ןשטנעמ ןופ טײקצנאג יד ,ןײלא שטנעמ רעד
 יד וליפא ןטלאװ לאמםנעד .םעד ראפ טמוק העש יד'ןעװ ,ךײה רעםיװעג א

 ײז לײװ ,ןוקית א ןגארקעג ,אצמנב ןענעז עכלעזא ביוא ,ךעלהריבע עגײלק
 םאװ ,ךײה רעד ףיוא ןבײהפיוא ךיז לאז שטנעמ רעד זא ,ןפלאהעגוצ ןבאה

 .דיא ףיוא ןביוהוצפיוא ךיז טײקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא טאה טאג
 ,ןעגאטשראפ טוג טאה .טרעהעגםױא ,טרעהעגםיוא טאה ןאמםארג
 ענײז טימ טליצ רע ןיהואװ ,דײר עעיז טימ טנײמ ןײטשרעבליז השמ םאװ
 ,ןגאלש ץראה ןײז טרעהעג טאה רע .ןגיװשעג ןוא טכארטעג טאה דע .דײר
 ־עג טאה .ןבעל ןײז ןיא הטלחה רעקיטכיװ א ראפ ןענאטשעג טלאװ רע יװ
 יצ ,ןענײטשרעבליז ראפ ןענעפע אי ךיז רע לאז :טכארטעג ןוא טכארט
 ־רעבליז השמ זא ,טסואװעג טאה רע ? םיא ראפ ןענעפע טינ ךיז רע לאז
 טינ םיא טאה יז זא ,טגאזעג טאה עזאר ,דוס ןײז ןופ םעפע טסייװ ןייטש
 םעד םיוא־טצונ ,ץיפש םוצ וצ־טריפ רע ןוא — ,םיטרפ ןײק טיורטראפ
 רע טריפ ,ןצראה מוצ םיא זיא רע וליפא ןעװ םאװ ,ןינע ןסיװעג א ראפ דוס
 קעװא ןינע םעד טגײנ רע .טקארט ןקיטכיר ןופ רעטנורא ןינע םעד ךאד
 ׳םענײמעגלא ןא וצ םעלבארפ ןלעודױױדניא ,םענעגײא ,םנאמסארג ,ןײז ןופ
 ןיוש ךיז טאה רע .ןזאלוצ טנאקעג טינ ןאמסארג טאה םאד ןוא .ןקידללכ א
 ־אבוצסיוא סאװ ןעװעג טיג ןיוש זיא םע ,ןצנאגניא טנפעעגפיוא טאהעג

 :לוק ךיוה א טימ ןפורעגגא ךיז טאה רע ןוא ,ןטלאה
 ׳ןביולג ןשידיי ןטיול זא ,תמא טינ םע זיא ,ןײטשרעבליז רעטםימ—
 ןעמ ןעװ ,רופכ־םױ םוא עקאט טיגראפ רע ןוא ,דניז יד ןבעגראפ טאג ןאק
 ןאק טאג ראנ ,טאג ןגעק ןעגנאגאב זיא ןעמ םאװ ,דניז יד ,םיא וצ טעב
 ןעגנאגאב זיא שטנעמ א םאװ ,דניז יד ,טינ טיגראפ רע ןוא ,ןבעגראפ טינ

 ׳ ? ןשטנעמ ןטיױוצ א ןגעק
 ? טגאזעג ךײא סע טאה רעװ —

 .טגאזעג רימ םע טאה ,םולשה־ױלע ,רעטאפ ןײמ —
 ןאראפ דעבא זיא םע ״דגשה רעשידײ רעד ךאנ ,יוזא זיא םע ,אי —
 א טימ ןינע רעײא חוכמ רימ טימ ןדײר ךאד טליװ ריא .ויצרעד הצע ןא
 ־רעד טלאװעג םעפע רימ טאה ןיראטערקעס רעײא ,אי .ןיקסלאװאק ןםיװעג
 יז טאה סעפע ראנ ,ןםיװ טלאװעג טשינראג םע באה ךיא .םעד ןגעװ ןלײצ
 ־לושראפ ךיז טאה ריא םאװ ,ןיקםלאװאק ןסיװעג א ןגעװ טלײצרעד אי רימ
 רימ .םעד ןגעװ ןדײר וצ טרא םאד טינ זיא אד ראנ .םיא ןגעק טקיד
 ךיז ןלעװ רימ ,סאנ זדנוא ײב ןענעז סיפ יד ןוא דלעפ טכײפ א ףיוא ןעײטש
 ,ןאמםארג רעטסימ ,טליװ ריא ביוא ,םײהא רימ טימ טמוק .ןליקוצ עדײב

 .ןדײרכרודא ךיז רימ ןלעװ ,לבלעװעג ןיא רימ וצ
 ׳ןאמסארג פא־טרעפטנע — ,גנונײמ רעײא ןרעה ךיא ליװ סיװעג —
 ־אטיוא םענעגנודעג םעד ןופ רעפואש םעד וצ קנואװ א טימ טפור רע ןוא

 .דלעפ םוצ טכארבעג ײז טאה םאװ ,ליבאמ
 ןבאה ײז ןעװ ,ןביוהעגנא ןײטשרעבליז טאה — ,ןאמסארג רעטםימ —
 ליװ ,סנטשרע ,ןאמסארג רעטסימ — ,ראטנאק ןיא ןסאלשעגנײא ךיז עדײב

179 



 .לקעפ אזא טימ רעקיצנײא דעד טינ טנעז ריא זא ׳ןסיװ טלאז ריא ,ךיא
 ״תוחוכ ענעגײא יד טימ ןבײהנא טזומעג טאה סאװ ׳זדנוא ןופ־ רערעדעי
 ךיא באה ׳ריא יװ יוזא .םעלק םעד ןיא רעקיצגיװ רעדא רעמ ךיז טגיפעג
 ןוא ׳טיורב לקיטש ןגײא ןײמ ןענידראפ ןא טײהרענײלק ןופ טזומעג רימ
 ־ראפ געװ ןײמ ףיוא ןפארטעגנא ךיוא ךיא באה ׳זדנוא ןופ רעכעלטיא יװ
 ךיא באה ׳ונ .ןעמוקײב טזומעג באה ךיא סאװ ׳ןעגנולכיורטש ענעדײש
 טינ רימ ךיא ליװ ךאד .ןוטעג טיג טנײה ײז טלאװ ךיא םאװ ׳ןכאז ןוטעגפא
 יד ראפ ׳גנואיצרעד רעזדנוא ראפ .םאװ ךיא םייװ ׳רעב א םיורעד ןכאמ
 ןענעז ׳טקישעג זדנוא ןבאה סרעטאפ ערעזדנוא עכלעװ ןיא ׳ןטעטיסרעוױנוא
 טזומעג ךאד ןבאה דימ ׳טינ טםעגראפ .ןעמוקעגסיורא טוג גונעג ךאנ רימ
 .רעגײטש םענעגײא ןײז ףיוא רעכעלטיא ׳ןײלא ךיז ןופ ׳בײהנא ןופ ןבײהנא
 ׳האירב רעכעלטיא ףיוא טצעזעג טאה טאג זא ׳ןגאז םימכח ערעזדנוא ןוא
 ־עגטימ ךיוא ריא טאה רע ראנ ׳תומה־ךאלמ ריא ׳ןפאשאב טאה רע סאװ
 ׳לשמל .תומה־ךאלמ םעד ןגעק ךיז ןציש וצ ףיוא האצמה ענעגײא ריא ןבעג
 ראפרעד .ץאק יד — תזמה־ךאלמ א ןפאשאב רע טאה זיומ רעד ראפ
 רעד ןיא ןענירטנא וצ טײקכעלגעמ יד זיומ רעד ןבעגעג רע טאה רעבא
 רע טאה יוזא ןוא .ןכײרגרעד טינ ןיהא ןאק ץאק יד םאװ ׳ךאל רעטסגנע
 ןוא לטימ םענעגײא ןײז שינעפעשאב ןכעלטיא ןײרא ןבעל ןיא ןבעגעגטימ

 •ןבעל םײב ךיז ןטלאהרעד וצ טנאלאט םענעגײא ןײז

 יד ראפ טאהעג טינ טייצ ץיק ׳רקוח ןײק ׳ףאםאליפ ןײק טינ ןיב ךיא״
 עצראװש יד ןיא ןקוקוצנײרא טאהעג ביל ךיא באה טנגױ רעד ןיא ךאד ׳ןכאז
 טפאכ ׳טונימ א ןראפשפא ןאק ןעמ ןעװ ׳טנײה ךאג וליפא ןוא .ךעלעטניפ
 ןוא ׳ןעװעג שדחמ סעפע ןבאה םירקוח יד סאװ ׳ןעניפעגוצםיוא קשח א ןא ךיד
 זא ׳לכש ןעמערא ןײמ טימ ךיז טכאד רימ. .לרפם א ןיא ןײרא טקוק ןעמ
 ןבעגעג ׳ןליװ םירקוח יד יװ ׳רוטאנ יד רעדא ׳טאג טאה ןשטנעמ םעד
 רע זא ׳ןעמונעגנעמאזוצ ןשינעפעשאב עלא ןופ ןעלטימ יד ןוא עבט יד
 ־ליצמ ךיז ןוא ןבעל ןײז ןטלאהרעד ׳הנױח ןײז םעד טימ ןפאשנײא ךיז לאז
 ןופ עבט ערעדנוזאב יד ךיז ןיא טאה שטנעמ רעד .תומה־יכאלמ ענײז ןופ ןײז
 הרובג יד טאה רע .ץלא ךיז ןיא ללוכ זיא רע .שינעפעשאב רעדנא ךעלטיא
 טײקענטירפס יד ׳םקופ ןופ טײקערטיכ יד ׳רעגיט ןופ החיצר יד ׳בײל ןופ
 ןוא לגיופ ןופ ילפ םעד ׳זיומ רעד ןופ טײקטרעטיצראפ יד ׳ץאק רעד ןופ
 ןפאשנײא ךיז ןענאק לאז רע ידכ ׳ץלא ןוא — ׳שיפ ןופ טײקיאעפ־םיװש יד
 ׳ןעדאװ אלא .ןימ ןײז ןײז־ךישממ ןוא ןבעל םײב ךיז ןטלאהרעד ׳הנױח ןײז
 טרילארטנאק עכלעװ ׳המשג א ןבעגעגנײרא ךיוא טאג טאה ןשטנעמ םעד
 עלא ײז טגנערב ןוא תױח יד ןופ ןטפאשנגײא עלא יד־טא טמאצ ןוא
 .הריצי רערעכעה רעד טניד סאװ ׳תושר רעד זיא םאד .תושר ןײא רעטגוא

 ןטפאשנגײא יד טצונעגםיוא טאה שטנעמ רעד סאװ ףיוא ךיז טדנעװ םע
 ־עג ראנ םאד רע טאה .םיא ןיא ןציז סאװ ׳תױח יד ןופ ןטקניטסניא יד ןוא
 תתישע ןעלמאזוצנײא ׳ךיוב ןײז ןליפוצנא ידכ ׳ןצונ םענעגײא ןײז ראפ ןזט
 רעביא ןײז וצ לשומ ידכ ׳תופיקת רעמ םאװ טנאה ןײז ןיא ןפאכנײרא ןוא
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 םעראוז .ןעמונעגנעמאזוצ תױח עלא ןופי רעגרע רע זיא ,ןשטנעמ ערעדנא
 רע טאה רעבא רעמאט ״דמשנ א טאה רע ןוא ׳טינ המשנ ןײק ןבאה ענעי
 ןוט וצ ידכ ׳םיא ןיא ןציז סאװ ,ןטקניטםניא עשהיח עלא יד טצונעגסיוא
 רע טקינײר יוזא ,שטבעמ רערעטכערעג א ׳רערעםעב א ןרעװ וצ ידכ ׳םטוג
 א ,ליצ א ײז טיג רע •םיא ןיא ןטקגיטםניא עשהיח יד ףיוא טבײה ןוא
 טסניד ןיא ײז טלעטש ןוא ערעפם ערעכעה א ןיא ןא ײז טדגיב רע .תילכת
 רעד ןיא ןרעװ טליופראפ טעװ םאװ ,רעפרעק ןבארג ןכעלנעזרעפ ןײז ןופ טינ
 םיא ן־׳א רעביא־טבײלב םאװ ,םעד ןופ ,םיא ןיא ןורתי םעד ןופ ראנ ,דרע

 סאװ ,טאג ןופ קנופ םעד ןופ טםניד ןיא ,ןטקניטםניא עשהיח יד ץוחמ
 .״המשנ ןײז ןופ ,םיא ןיא זיא סאװ ,טײקיבײא רעד ןופ ,םיא ןיא זיא

 ־נײא ךיז ןוא ,רעטעשטראקעגנײא ןא ׳ןםעזעג זיא ןאמםארג רעטלא רעד
 -םיורא טאה רע םאװ ׳ןריפםיוא עשיפאסאליפ םנײטשרעבליז השמ ןיא טרעהעג
 ״דמכח ןײז ןיא טבילראפ זיא םאװ ׳םכח א ןופ חור־תחנ גונעג טימ טכארבעג
 עכעלגעט יד ןופ ןעײרפאב ךיז טונימ א טנאקעג טאה ןײטשרעבליז השמ ןעװ
 ערעכעה יד וצ ךיז ןבײהפיוא ןוא ׳טקוטעג ךיז טאה רע עכלעװ ןיא ׳גראז
 ןיירא רעסאװ ןיא קירוצ טמוק סאװ ׳שיפ א יװ טליפעג ךיז דע טאה ׳ןרעפס
 טלאװ רע יװ ןעװעג זיא םע .השבי רעד ףיוא שינעמוקפא ןגנאל א ךאנ
 םיליכשמ יד םירבח ענײז טימ טריטוקםיד רע ןוא ׳רוחב א ןראװעג קירוצ

 יד רעביא ןריצאפש יד ףיוא ׳ןטכאנראפ עקידרעמוז יד ןיא ״עיפאסאליפ״
 םענײלק ןײז ןיא סאלש ןשיצירפ םעד וצ ןריפ סאװ ׳ןעײלא־ןענאטשאק
 ,גנוגעװאב ןא ׳ןפורעגנא ךיז ןאמסארג טאה ןגײװש ןגנאל א ךאנ .לטעטש
 :ףאלש ןיא ,םולח א ןיא ךיז וצ טדערעג ןעװעג טלאװ רע יװ ,םשור םוש ןא
 ןײז לחומ טינ רימ ןאק טאג ביוא .עקאט ךאד ךיא רעלק םאד־טא —
 רעטהלװעאב רעד ראנ ׳ןשטנעמ א ןגעק ןעגגאגאב ןיב ךיא םאװ ׳הלװע יד
 ןײמ טנכשמראפ טינ ןעד ךיא באה ׳רימ ןופ דניז יד ןעמענקעװא ןאק ןײלא
 רעד ןיא םיא ײב זיא יז ,רימ ײב רעמ טיג זיא יז 1 ןשטנעמ םעד ײב המשנ

 .טנאה

 ןאמםארג ןכלעװ ןיא ׳ןאט רעקיטליגכײלג רעד ׳רעליטש רעד אקװד
 טינ־ריש ׳ןרעװש רעײז א טכאמעג טאה ,רעטרעװ יד טדערעגםיורא טאה
 םיא ךיז טאה םע .ןײטשרעבליז השמ ףיוא םשור ןקידנעלםײרטפיוא ןא
 קיזײא ׳ןאמסארג רעטםימ טינ טציז םיא טימ םינפ־לא־םינפ זא ׳ןזיװעגםיוא
 ראנ ׳ןענעק עלא םאװ /ףאמםארג ןוא ןאמסארג״ עמריפ רעד ןופ ןאמםארג

 .ואװשרעדנא ץעגרע זיא ןײלא רע תעב ׳ןטאש ןײז טציז סע

 ךימאל ... 1 טנעה יד ןיא םיא ײב זיא יז ... ? המשנ יד טנכשמראפ —
 זיא סע זא ׳טינ ראג ךיא ביולג ׳םנטשרע :ןאמסארג רעטםימ ׳ןגאז ךײא
 רעד ןיא וליפא טינ ביולג ךיא .ןײא ךיז טדער ריא יװ ןעװעג יוזא עקאט
 ־עג ריא טאה רשפא ׳סאװ ךיא סײװ .ןיקםלאװאק א טימ השעמ רעצנאג
 ביל טאה שטנעמ א ,השעמ אזא טרעהעג .טינ רשפא ןוא ׳ןכלעזא ןפארט
 .ןסיװעג ןײז ןליטשראפ וצ ידכ ׳קנערק א ךיז ןדײרוצנײא ׳ךיז ןקינײפ וצ
 ךאנ םיא וטסיג רעמאט ןוא טיטעפא ןםיורג א טאה ןםיװעג םנשטגעמ םעד
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 ןבאה םימכח ערעזדנוא ןוא .ןעגנילשבײא ןצנאגניא ךיד רע ןאק ׳רעגניפ ןײא
 תודע ראפ טלםפעג זדנוא ײז ןבאה ׳סנטשרע .םעד ןגעק טנראװעג זדנוא
 םישמ םדא ןיא״ .ןקידלושאב טינ ןײלא דיז ןאק שטנעמ א .ןײלא ךיז ןגעק
 .םימכח ערעזדנוא ׳פעק עסיורג ןעװעג .טגאזעג ײז ןבאה /׳עשר ומצע
 .ךיז ןגעק תודע ןא יװ לוםפ זיא שטנעמ א .ןעזעגסיואראפ ץלא ןבאה ײז
 ־תודע ןײז ןא טינ ןעמ טמעג ׳ךיז טקידלזשאב ןוא ןיד־תיב א וצ טמוק רע זא
 יד ,ןדײ עטוג יד ,ןײמ ךיא ,ןםיװ ריא טלאז ,םײבר ערעזדנוא ןוא .ןגאז
 ,דניז עטסערג יד .תובצע ןגעק טנראװעג זדנוא ןבאה ,םײבר עשידיםח
 טײקירעיורט א ןיא ןלאפוצנײרא זיא ,טאג ןגעק ןקידניז ןאק שטנעמ א סאװי
 ליפי א טײגאב שטנעמ רעד .טלעװ רעד ןיא ןײז שאײמ ךיז ,הלילח ,ןוא

 .סאװ ,םעד טימ ,טנראװעג זדנוא םינבר יד ןבאה ,טאג. ןגעק דניז ערעגרע

 ןעמ ףראדאב םיװעג .אפוג ןקידניז ןטימ רעדײא ,דניז רעביא טכארט רע
 רעמ טינ ץראה קידתמא ןא טימ ךיז ײב ןכאמפא ןוא דניז ףיוא ןבאה הטרח
 ,הלילח ,רעמאט םעראװ .ןירעד ןסעגראפ וצ ןוא ןדט וצ הבושת ,ןקידניז וצ
 ןופ האנה יד וטסרילראפ ,דניז רעביא הרוחש־הרמ א ןיא ןײרא וטסלאפ
 טינ םיא טסקנאד ,ןטשרעבײא םעד הבוט־ריכמ א טינ טסיב וד ןוא ,ןבעל
 טוט רע סאװ ,םידסח יד ראפ ןוא ,ןבעגעג ריד טאה רע םאװ ,ןבעל םעד ראפי
 ־םש איצומ טסיב .ןבעל ןײד ןופ טונימ עכעלטיא ןוא גאט ןכעלטיא ריד טימ
 יװ ,הלילח ,טסרעװ וד זא ,וצרעד טמזק סע ןוא ,טלעװ רעצנאג ןײז ףיוא ער
 לביראפ טםאה ןוא ןריובעג ןײד ןופ גאט םעד טסטלעשראפ וד ןוא ,בױא
 ןײד טימ זא ,םיוא טמוק יוזא ןוא — ,ןפאשאב ךיד טאה סאװ ,טאג ףיוא
 ־ראפ לאז ןעמ זא ,ליװ טאג .טאג ןגעק רעדיװ וטםקידניז דניז רעביא רעיורט
 ןײז טימ ,טלעװ ץיז טימ ןעײרפ ךיז לאז ןעמ ןוא הרוחש־הרמ ןיא ןסעג
 םאוז ,ןםנירג יד ןוא ןטכורפ יד ןזא ןוז רעד טימ — ״דאירב ןײז טימ ״דריצי
 הכרב א ןכאמ ןסײהעג םימכח יד זדגוא ןבאה םעד תמחמ .ןפאשעג טאה רע
 רעכעלטיא רעביא ,ריא ןופ הנהנ ןענעז רימ סאװ ,ירפ רעכעלטיא רעביא
 רימ ןעקנאד ןבעל ןופ האנה רעד ךרוד .ןבעל ןופ ןבאה רימ םאוו ״דאנה
 רעמאט ,טרעקראפ ,הלילח ,רעמאט .קרעװ ןײז ןעמיר ןוא םיא ןביול ןוא טאג
 ,סיפ יד טימ ףיזרעד טעפוט ןעמ ןוא דרע רעד וצ קרעװ ןײז ןעמ טפראװ
 ־עגנא זדנוא ןבאה םינבר יד ןוא .ףאשאב םטאג ףיוא ער־םש איצומ ןעמ זיאי
 ־אב' סטאג ףיוא ערה־ןושל ןײק ןדײרםיוא טינ רימ ןראט ראנ טינ זא ,טגאז
 ןײק ןדײר טינ שטנעמ רעד ראט ןײלא ךיז ףיוא וליפא ראנ ,שינעפעש
 רע ,ךיז רעביא סאבעלאב ץיק טינ זיא שטנעמ רעד םעראװ .ערה־ןושל
 רעד ןופ לײט א זיא רע ,טאג וצ טרעהעג רע ,ןפאשאב ןײלא טינ ךיז טאה
 טאה ריא יװ ,ןקידלושאב וצ ןײלא ךיז טכער ןײק טינ טאה ריא .הריצי

 .ןטײװצ א ןקידלושאב וצ טכער ץיק טיג
 טינ ךיא טלאװ ?ןזייװאב עראלק םעד ףיוא רעבא באה ךיא ןעװ —
 ־אב םיא ןגעק טאהעג טלאװ ךיא ןעװ ,ןטײװצ א ףיוא טגאזעג תודע
 ךיא לאז סאװראפ ?טפשמ םוצ טכארבעג טינ םיא ךיא טלאװ ןוא ,ןזײװ

 ? טפשמ םוצ ןעגנערב טינ ןײלא ךיז

182 



 ןוא ,עטדערעגנײא ןענעז ןזײװאב יד .ןזײװאב ןײק טינ טאה ריא —
 ןגעק תודע ןא ראפ לוםפ טנעז ןײלא ריא .אטינ ןענעז תודע ערעדנא ןײק

 .ךיז

 ןעװעג זיא םע .ןעשעג זיא דניז יד .אד ךאד זיא דניז יד רעבא —
 .סע םײװ ךיא .ךאז אזא

 ׳ונ — ׳ןעװעג זיא דניז יד זא ׳ןעמונעגנא ׳יוזא ןײז וליפא לאז —
 .רוטפ ןוא — לטבמ םע ןעמ זיא ו םאװ.זיא

 ? לטבמ זיא ןעמ ,טםײה סאװ —
 זיא םע זא ,ךיז טגאז ןעמ .סע טנקײלראפ ןעמ ,סיוא םע טקעמ ןעמ — ׳

 .ןעװעג טינ
 ?ךאז אזא ןוט ןעמ געמ —

 יד ןיא ,לטעטש ןיא זדנוא ײב .ןלײצרעד ךײא ךיא לעװ טא .אי —
 ־יסור רעטשרע רעד ךאנ ,ףניפ טרעדנוה ןצנײנ ןיא ןעמארגאפ יד ןופ ןראי
 .ןיא בר רעזדנוא וצ ךיז ןםירעגנײרא סענאגילוכ ןבאה ,עיצולאװער רעש
 .ןגיוא יד ןיא םיא ראפ הדיחי־תב ןײז ןעװעג־סנאמ ןבאה ײז ןוא ,ןײרא בוטש
 יד טזאלראפ ןוא םיעותעת־םישעמ ערעײז ןוטעגפא ןבאה םענאגילוכ יד ןעוי
 רעד ןופ ןביוהעגפיוא יז ,רעטכאט ןײז וצ ןעגנאגעגוצ בר רעד זיא ,בוטש
 זיא סע ,דניק ןײמ״ :טגאזעג ןוא םינפ ןופ ןרערט יד טשיװעגפא ריא ,דרע
 טזאלעג טאה רע ןוא .״לטובמו־לטב זיא םע זא ׳גאז ךיא .ןעװעג טשיגראג
 ,םיעותעת־םישעמ ןופ דײרעג עלא זא ,ןזאלב־רפוש ײב ,לוש ןיא ןפורםיוא
 ־לטב ןענעז ,טאטש ןיא רעטכעט עשידיי טימ ןעמוקראפ טלאזעג ןבאה םאװ
 טינ ןוא ןעקנעדעג טינ ,ןענאמרעד טינ ,םרח רעטנוא ,ײז ראט ןעמ .לטוםמו
 סאד ךיז רע טקידניזראפ ,סאד טוט םע רעװ ןוא •ליומ ןרעביא ןעגנערב

 .רעטכעט עשידײ ףיוא ער־םש איצומ זיא רע תמחמ ׳ןבעל
 ךיא טלאװ ,רימ ןגעק ןראװעג ןעגנאגאב טלאװ הלװע יד ןעװ ,אי —
 טגאז — ,רעמהלװעאב רעד ראנ ןאק ןײז־לטבמ .ןײז־לטבמ טנאקעג יז
 .םיא ײב זיא הרירב יד ,תושר ןײז ןיא זיא םאד — .ליטש רעעז ןאמםארג

 ?וצרעד ןטײנ םיא טעװ רעװ ןוא
 .ןטײנ םיא ןאק ןעמ ,אי —

 ? יוזא יװ —
 ךיז רע טראפש רעמאט ןוא .ןטוג טימ םיא טימ ןקולים ןאק ןעמ —
 ןיד־תיב רעדעװטעי .ןײרא םינפ ןיא בוח םעד םיא ןעמ טפראװ ,ןײא

 .וצרעד ןעמוק טעװ סע ןעװ ,ןבעג טכער ךײא טעװ
 ? רעמ טינ טבעל רעטהלװעאב רעד זא ,ןעמ טוט סאװ ןוא —

 ,טלײצרעד טרעװ םע .ןכאז עכלעזא ןפארטעג ןיוש ןבאה םע —
 ־עג ןבאה ײז ןעװ ,ןיד־תיב א וצ עטיוט ןפורסיורא וליפא ןגעלפ םינבר זא
 ךיא .ןיד־קספ םעד ןעמענוצנא ײז טײנעג ןוא ,עקידעבעל טימ םיכוסכס טאה
 ןיד־תיב םויצ ןעמוקעג עקאט ןענעז עטיוט יד זא ,תושעמ יד ןיא טינ ביולג
 טרעװ סע יװ ,גנאהראפ א רעטניה ןופ ןפור לוק רעײז טרעהעג טאה ןעמ ןו־א

 זא ,רעבא ביולג ךיא .תושעמ־אבב ןענעז םאד .ךעלכיב יד ןיא ןבירשאב
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 ׳ץלא טינ זא ןוא טפשמ ןוא ןיד רעטנוא ן&ראװעגרעטנוא ןענעז עטיוט יד ךיוא
 ־קםפ א ןבעגםיורא ןאק ןיד־תיב סאד .ןריפםיוא ײז ןענאק ׳ןליװ ײז םאװ
 ןריטםיסקע טכער ןוא ץעזעג .ןפראװרעטנוא ךיז ןזומ עטיוט יד ןוא ,ןיד
 טימ אשמו־עגמ רעײז ןטלאהנא ןליװ ײז ביוא ,עקידעבעל ראפ יװ עטיוט ראפ

 .ןבעל רעײז ײב יװ יוזא עקידעבעל יד

 יװ יוזא טאה םינפ ןײז .ןראװעג טריםערעטגיאראפ זיא ןאמםארג
 ־זאג םעד ןופ טכיל עסאלב םאד ןעמונעגפיוא טאה םע ןוא ,טבאװעגפיוא

 .ןטימראפ טציא זיב טאה סע םאװ ,לפמעל

 זןדײ ײב עטיוט טימ םיטפשמ עכלעזא ןעמוקעגראפ ןענעז —
 ־עגםיורא טאה רע זא ,ןעמ טלײצרעד ןדײ ןטוג ןכעלטיא ןופ .אי —
 ־עג טינ ןוא ןשטנעמ עקידעבעל ןיא טצעזאב ךיז ןבאה םאװ ,םיקובד ןבירט
 ־עג ןוא תומשנ עטיוט יד ןפורעגםיורא טאה יבר רעד .ןזאלראפ ײז טלאװ
 ןעגנערב ןוא לביטש־ןיד־תיב ןיא לגנאהראפ א רעטניה ןלעטש ךיז ײז ןםײה
 ךיא ןוא ,תושעמ יד ןיא טינ ביולג ךיא .ןיד־תיב ןראפ תונעט ערעײז

 א רע טרעװ ,ןבראטשעג זיא שטנעמ א םאװ ,םעד טימ זא ,טינ ךיוא ביולג
 רעקידעבעל רעד תעב ,טכערעג קידנעטש טבײלב םאװ ,האירב ןימ ערעכעה
 ןריובעג יװ ,ךאז עכעלשטנעמ א זיא ןבראטש .קידגיז ןוא קידלוש קידנעטש זיא
 ־שטנעמ ןופ ײרפ טרעװ ןוא טבראטש שטנעמ א ןעװ .ןבאה הנותח יװ ״ןרעװ

 ףיורא טמוק רע ןעװ ,רע טרעװ רשפא ,טסײװ רעװ ,זיא ,ןתוביחתה עכעל
 ךיא .טינ סײװ ךיא — ,ןײנ רשפא ןוא אי רשפא ? ךאלמ א ,ןײרא למיה ןיא

 ןפראװעגרעטנוא ןוא ךעלשטנעמ ןעװעג זיא ןבעל שידרע ןײז זא ,רעבא םײװ
 טכער א ןבאה רימ ןוא ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ םיגיד ןוא ןצעזעג עלא רעטנוא
 רעזדנוא טיול ,םאמ רעזדנוא טימ םע ןטםעמ ןוא םעד רעביא ןטפשמ זצ

 .טײקבאװש רעכעלשטנעמ ןוא רשױ רעזדגוא טיול ,ןעזנײא

 ־עגנא ךיז רע טאה םורא לײװ א ןיא .טכארטראפ ךיז טאה ןאמםארג
 :ןפמ

 ריא טנעז ,טײקשידײ ליפ יוזא טנעק ריא ,ןײטשרעבליז רעטסימ —
 יד טציא טאה ריא רעדא טאהעג ריא טאה ,ןײמ ךיא ?בר א ןעװעג לאמא

 ?בר א ןופ טעטיראטיוא

 ךימ טאה ,םולשה־ױלע ,עטאט ןײמ .טשינ ,ןעקנאד וצ טאג ,ןײנ —
 יװ גנאל יוזא שרדמ־תיב ןיא ךימ ןטלאהעג ,בר א ראפ ןכאמ טלאװעג עקאט
 א ןעװעג זיא רע .טנאקעג טאה רע יװ רעגנעל וליפא ןוא טנאקעג טאה רע
 ןבעל א ןכאמ טזומעג באה ךיא .רעדניק טימ ןפראװאב ןוא ןאמערא רעםיורג
 ־עג טינ באה ,ןגיוצעגוצ רעײז טינ תונבר סאד ךימ טאה וצרעד .ךיז ראפ
 ־םילאיצאס יד לאמסנעד ןעמוקעגפיוא זדנוא ײב זיא םע .הנומא גונעג טאה
 ןופ ןעילפוצרעטנורא ןעמוק טינ ןחישמ ןעזעג ןבאה רימ .גנוגעװאב עשיט
 ףיוא ןטײרוצנא ןעמוק ןעזעג םיא ןבאה רימ ראנ ,עלעזײא ןא ףיוא למיה
 באה .טנאה רעד ןיא ןאפ רעטיור א טימ עיצולאװער רעד ןופ טאמראה א
 רעיראטעלארפ א ,דעכאמרעגײז א ןראװעג ןיב ןוא הבישי יד טזאלראפ ךיא

184 



 .ןעברעל ןופ קעווא ןצבאגביא טיב ךאד ןיב ךיא .רעבאיצולאװער א ןוא
 ןןאמסארג רעטסימ ׳םאד ריא טגערפ םאװ ןגעקבא

 יװ ,טעטיראטיוא אזא טימ ןכאז יד ןגעװ טדער ריא .יוזא טאלג —
 .בר א ןעװעג טלאװ ריא

 ןדייר וצ טכער א זדבוא ײב ןבאה םיגבר ראב ,ריא טגײמ םאװ —
 וצ טכער םאד טאה דײ רעכעלטיא ?טעטיראטױא טימ ןכאז־הגומא ןגעװ
 םאד ןשטײטוצםיוא טכער םאד טאה דײ רעכעלטיא .ןכאז יד ןגעװ ןדײר
 עשיטארקאמעד עטשרע םאד ,קלאפ שיטארקאמעד א ןעגעז רימ .ץעזעג
 ןעװעג ןעבעז רימ ,ןאמסארג רעטםימ ,טײטשראפ ריא .טלעװ רעד ןיא קלאפ
 םלועל קלח םהל שי לארשי לב״ ןטרימאלקארפ ןבאה םאװ ,עטשרע יד
 ןײק ןוא ,טלעװ עבעי קלח ןײז ךיז טאה דײ רעכעלטיא ,טסײה סע .״אבה
 * ןבירשעג זדגוא ײב טײטש ךאנ ןוא .ןעמענקעװא טינ םיא ןופ סאד ןאק בר
 ןופרעד שטײט רעד /׳הזב הז ןיברע לארשי לכ״ ןוא ״םירבח לארשי לכ״
 תױרחא םאד ךיז ףיוא טגארט דײ ןײא ןוא סנײא יװ עלא ןענעז רימ זא ,זיא
 ־עצ א טימ םורא־טײג דײ־רעדורב א עז ךיא ןעװ ןוא .ןדײ ןטײװצ א ראפ
 ךיז םיוא טכאמ ןוא ןבעל סאד ןײלא ךיז טרעטיבראפ ןוא טימעג ןכארב
 ,טנגױ ןײז ןיא ןוטעגפא טאה רע םאװ ,טײקשיראנ א םעפע רעביא לת א
 ןשידײ ןײמ ןופ םײװ ךיא ןוא ןעק ךיא סאװ ,ןטםעב םעד טיול ,בוח ןײמ זיא
 .ךיז ףיוא טגײלעגפיורא טאה רע סאװ ,לוע םעד ןופ ןעײרפאב וצ םיא ,תד
 טינ םאד ליװ טאג זא ,ןרעכיזראפ םיא ןוא ןדײרוצםיוא םיא בוח ןײמ זיא סע
 ־רשב א וצ המשנ יד סנוכשמראפ ןבאה וצ יװ ךאז אזא אטינ זיא םע זא ןוא
 םטאג ןיא עלא ןענעז רימ .קידלוש םיא זיא ןעמ םאװ ,בוח א בילוצ םדו
 ןײמ זיא םאד ןוא טכער ןײמ זיא סאד .טנאה סנשטנעמ ןײק ןיא טינ ,טנאה
 טרעפטנע — ,דײ רעטםארפ א ראנ ,בר ןײק טינ ןיב ךיא וליפא ןעװ ,בוח

 .טעטיראטיוא ןוא םזאיזוטנע טימ ןײטשרעבליז השמ
 רימ טאה רעטאפ ןײמ .טגאזעג שרעדנא רימ טאה רעטאפ ןײמ —
 ־נאגאב ןיב ךיא םאװ ״דלװע יד טקיטיגאב טינ באה ךיא ןמז־לכ זא ,טגאזעג
 טאג טינ וליפא ,ןײז לחומ טינ רענײק רימ ןאק ,ןשטנעמ רעדנא ןא ןגעק ןעג
 ןעװעג זיא רעטאפ ןײמ ןוא .טנעה יד ןיא םענעי ײב ןיב ךיא ןוא ׳ןײלא

 .דײ רעמורפ א

 .דיי רעמורפ ןײק ןעװעג טינ זיא רעטאפ רעײא זא ,טינ גאז ךיא —
 רע טאה רשפא .טינ םײװ ךיא .םורפ־וצ לםיב א ןעװעג ןיוש רע זיא רשפא
 ןוא ןכעלשטנעמ ןײמ טיזל זא ,ראנ סײװ ךיא .ןקערשפא טלאװעג ךײא
 ףראדאב סע יװ ץלא זיא ׳תד ןשידײ ןופ סײװ ךיא טײװ יװ ןוא לכש ןשידײ
 וצ דנורג םוש ןײק טינ טאה ריא ןוא ,ךײא טימ הרושכ זיא ץלא ,ןײז וצ
 ״דלװע יד תוחוכ עדעײא ןיא ץלא ןוטעג טאה ריא .ךיז ןקינײפ וצ ןוא ןגראז
 טאה ריא ,טכוזעג ןשטנעמ םעד טאה ריא : ןקיטיגאב וצ ,סע טפור ריא יװ
 ןפלאהעגםיורא ,טינ קוליח ןײק זיא סע ״דחפשמ עדמערפ א רעדא החפשמ ןײז
 ,ןשטנעמ םעד ראפ ,ןגעװ טענײז ןופ ןוטעג ץלא םע טאה ריא .טיונ סיורג ןזפ
 ןוט רעמ ךאנ טנאק ריא סאװ ,טינ סײװ ךיא .טהלװעאב טאה ריא סאװ
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 ןײא ראפ טינ ןוא ׳ןוט םעפע אי רעבא טנעק ריא .ןשטנעמ םעד ראפ
 ־ניק ערעחנוא ראפ ןוט ךס א טנאק ריא .ןשטנעמ ךם א ראפ ראנ־ ׳ןשטנעמ
 ןוא הנידמ רעזדנוא ראפ ןבעל רעײז ןעװעגיבירקמ ןבאה עכלעװ ׳רעד
 טעװעטארעגפא ןבאה ײז .טלעװ רעצנאג רעד ןיא רעדירבטימ ערעזדגוא ראפ
 ןעװעג םשה־שדקמ םעד טימ ןבאה ײז ןוא ׳רעלטיה תיחשמ םעד ןופ טלעװ יד
 םאװ ׳ןשטנעמ יד וצ טײקיטכערעג סטאג ןוא דובכ םטאג טכארבעגקירוצ ןוא
 ראפ .תורוד עלא ףיוא ןטארטעצ ןיוש טגיל סע זא ׳טנײמעג ןבאה עלא רימ
 ׳ײז ראפ ןוט טינ ךיא ןאק ךם ןײק .עלא רימ יװ ׳תובײחתה א אי ריא טאה ײזי
 .תלוכיב טנעז ׳ןאמםארג רעטםימ ׳ריא .ךיא ףלעה ןאק ךיא םאװ טימ ראנ
 טפאשטינעג יד ןוא טײקכעלגעמ יד טאה ריא ״דלחנ עםיורג א אד טאה ריא
 ןיא החונמ קירוצ ןעגנערב ןוא רעדניק ערעזדנוא ראפ ןעמײה ןעיוב וצ
 ןוא טפאשטינעג רעײא םיוא טצונ ׳םיורא טײג .תומשנ עטרעטשעצ ערעײז

 ־נא ׳ךײר טנעז ריא .ןטײקכעלגעמ יד ׳ײז טאה ריא .ןטײקכעלגעמ ערעײא
 ץיק טינ ךיוא ןיוש טנעז ריא ןוא ׳ףליה רעײא טינ ףראדאב ןוז רעײא .ןעזעג
 ףיוא־טיוב .דײר ענײמ ראפ ׳ןאמםארג רעטסימ ׳לחומ רימ טײז .ןאמרעגנױ
 טאה ריא — ׳ךאד א רעטנוא ײז טגנערב .םיאב ערעזדנוא ראפ ןעמײה
 .ןשטנעמ יד יא ׳טאג יא חור־תחג א טפאשראפ ןוא — ׳ןעניואװ ײז יװ ןעזעג
 ־עגקירוצ טעװ ריא ׳ןוקית א ןעניפעג םישעמ ערעײא עלא ןלעװ לאמסגעד
 טעװ ריא .םעט א ןעמוקאב טעװ ןבעל ץנאג רעײא ןוא ההונמ רעײא ןעניװ
 ליפ יוזא ריא ןענעז רימ םאװ ׳הנידמ רעזדנוא ראפ ךאז עסיורג א ןוטפיוא
 רעזדנוא ראפ דובכ א ןוא רעטסומ א ןײז ריא טעװ םעד ךרוד ןוא ׳קידלוש
 ׳טײקכעלגעמ יד טאהעג טלאװ ךיא ןעװ ׳טאג ? ךאנ ריא טליװ םאװ .קלאפ
 ןיא ןעגנערבנײרא סײא־ישזד טרעדגוה א ךאד טנאק ריא וטאה ריא סאוו

 .סעילימאפ ערעײז ןעמײה ןבעג ןוא רעזײה עדובכב

 ײרד וצ ? ײז ןפראדאב לפיװ ...טרעדנוה ףניפ ׳םײא־ישזד טרעדנוה —
 טרעדנוה ףניפ ןעיובפיוא ץאלפ ןײמ ףיוא ןאק ןעמ י ךיק א טימ ןבוטש
 ץאלפ־ליפש גונעג טימ ׳טרעדנוה םקעז עצנאג רשפא ןוא תוריד עכלעזא
 ׳ץאלפ־קראמ א טימ ׳ןעגנוטכירנײא עטסעב עלא טימ ׳ץילק ןוא םיורג ראפ
 עצנאג א ןעיובפיוא ץאלפ אזא ףיוא ךאד ןאק ןעמ ״ײװ .רעטאעט־אניק א
 טפאכראפ זיא רע יװ טינ טקרעמאב רע ־— ...טאטש־ײא־ישזד יד ׳טאטש
 עיזאטנאפ ןײז ןיא לעטשפא ןא טריפאלאג ןוא ןאלפ סנײטשרעבליז השמ ןיא
 ־יוב עלא ןגירק ךאד ןעמ ןאק סײא־ישזד יד ראפ ׳ײװ — .רעיוב א ןופ
 .גנוריגער רעד ײב טידערק סיורג ןוא ׳ףראדאב ןעמ םאװ ׳ןלאירעטאמ
 קירעדיג רעײז טימ ׳ןגאז ןעמ ןאק ׳דלעפ ןעײרפ ןיא תוריד עמעװקאב עטוג

 ...טלעג־הריד
 דונ —

 טגערפ — ?ןלעטשגדירפוצ ךיז רע טעװ םעד טימ זא ׳ריא טנײמ —
 .ןגײװש לײװ א ךאנ ןאמםארג

 ? רעװ —
 .רעטהלװעאב רעד ׳ךאד טסײװ ריא —

186 



 יןוט וצ םעד טימ רע טאה סאוו •—
 טגאז — ,ןגעװטענײז ןופ ןוט םע דיא לעװ ,ןוט םע לעװ ךיא זא —

 .ליטש רעד ןיא ןאמסארג

 ריא םאװ וצ ןײא טינ עז ךיא ? ןאמםארג רעטסימ ,קיטיונ סע זיא —
 רעייא ןקיאוראב ןפלעה טעװ םע זא ,טנכער ריא ביוא ראנ ,ןוט םע טלאז
 ,םע טוט ריא ןעמעװ ראפ קוליח רעד זיא סאװ .יוזא ןײז לאז ,אלימ ,ןסיװעג

 .ןרעװ ןוטעג לאז ךאז יד יבא
 ־וצ םעד טימ ךיז טעװ ןוא סע ליװ רע זא ,ךיא םײװ ןענאװ ןופ —

 י׳ הלװע ןײמ ןײז לחומ רימ טעװ ןוא ןלעטשנדירפ
 ליפ זיא ,ןוט וצ ךיז טבײלק ריא םאװ ,םאד ,ןאמסארג רעטסימ —
 ,ץלא יװ טאג ײב טגײלעגנא רעמ ןײז טעװ ןוא ןשטנעמ ראפ רעקיטביװ
 .סיקסלאװאק טרעדנוה א רעדא ןיקסלאװאק רעײא ראפ ןוט טנאק ריא סאװ
 אד זיא םע רעדא ןעװעג זיא סע ראנ ביוא ,רע זא ,טנכער ריא ביוא ןוא
 ךיז לאז רע ואװ ,רע ביוא — ,םעד ןיא טיג ביולג ןײלא ךיא םאװ ,רעכלעזא
 פעד טימ ךיז טעװ ,טלעװ רענעי ףיוא יצ ,טלעװ רעד ףיוא יצ ,ןעניפעג טינ
 פאק א םיא ןגעװ ךיז טלאז ריא זא ,טרעװ רוסא רע זיא ,ןלעטשנדירפוצ טינ

 טבײלק ריא םאװ ,םעד טימ םעראװ .ןבעל םאד רעטיב ךיז ןכאמ ןוא ןעײרד
 ׳דיחי א קידלוש טנעז ריא םאװ ,בוח רעײא ראנ טינ ריא טלאצאב ,ןוט וצ ךיז
 םעד ,םיבר םעד קידלוש טנעז ריא סאװ ,בוח רעײא םעד טימ טלאצ ריא ראנ
 רעקילײה ןוא רעקיטכיװ ליפ זיא ללכ םוצ ןשטנעמ א ןופ בוח רעד ןוא .ללכ

 .דיחי א וצ בוח ןײז יװ
 ? ןיד ןשידײ ןכאנ יוזא סאד זיא —

 .םיניד עלא ךאנ ,ןיד ןכעלשטנעמ ןכאנ ײס ,ןשידײ ןכאנ ײס —
 .טכארטראפ ךיז טאה ןאמסארג

 ךיא .ןופרעד טכארטעג ןײלא באה ךיא .ןײז בשײמ ךיז לעװ ךיא —
 ־רעבליז רעטסימ ,רעטרעװ עטוג ערעײא ראפ ,לאפ ןדעי ןיא ׳ךײא קנאר

 .קנאד א .ךײא ןופ טנרעלעג ליפ רעײז טנײה באה ךיא .ןײטש
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 ןיא הלחנ רעד ןיא ןראװעג טריםערעטניאראפ יוזא רע זיא םאװראפ
 םוצ זיא יז זא ,טרעהרעד טאה רע סאװ ,עגר רעטשרע רעד ןופ קורבגנירפס
 טעװ רע זא ,ןםאלשאב טרא ןפיוא ךײלג רע טאה סאװראפ זןפױקראפ

 ןוא ?עמריפ רעד ןופ ןעמאנ ןפיו-א טינ ,סנגײא־טאוױרפ ןײז יװ ןפיוק יז
 ײז ןופ לײט ,טאבנא ןכעלטיא ןזיװעגקירוצ קידתונשקע רע טאה סאװראפ
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 םאװ ,הלחנ רעד ףיוא ןטםנידראפ עשיטםאטנאפ טעמכ ,עםיורג ןופ ןטאבנא
 א יװ ? ןרזחרעביא דלאב ךיז ןלאז ײז זא ,ןטראװרעד טנאקעג טינ טאה ןעמ
 עכלעזא ןא ןפאכנא ךיז טפראדאב ,ךיז טכאד ,רע טלאװ ןאמטפעשעג רעטינעג
 ,ךאפ םעד ןופ טײלטפעשעג ערעדנא עלא יװ ,ראזאל ןוז ןײז ןוא ,ןטאבנא
 ־עג ךיז טאה רע .תונשקע םיורג םנאמםארג ןײטשראפ טנאקעג טינ ןבאה
 ןוא ריא ףיוא ןרעײטש יד זא ,ןעװעג דיפקמ ןוא הלחנ רעד ןא טרעמאלק
 ןלאז ,ץיזאבדנוחג םעײנ םעד טימ ןדנובראפ ןענעז םאװ ,תואצוה ערעדנא עלא
 טעשזדוב םעד ןופ ןסאלשעגםיוא ,ןדנאפ ענעגײא ענײז ןופ ןרעװ טלאצעגםיוא
 ןופ גנולדנאה רענדאמ רעד ףיוא ךיז־ןשודיח סראזאל .עמריפ רעד ןופ
 ןא ןופ םעפע ףיוא דשח א ןיא ןעגנאגעגרעביא דלאב וליפא זיא דעטאפ
 ־סיוחא וליפא םעד רעביא ןענעז םע .רעטקאראכ ןלאמראג־טינ ,ןכעלמײהמוא
 טאה ײז ןופ רענײק םאװ ,ןוז ןוא רעטאפ ןשיװצ ןטקילפנאק עטפא ןעמוקעג
 ןײלא לאמסנעד ןעגאמםארג זיא םע .טײװ־וצ ןבײרט טלאװעג טינ סע
 ראנ טאה רע .הלחנ רעד טימ ןוט טעװ רע םאװ ,ןעװעג ראלק טינ ךאנ
 רעגײז טימ ןוט וצ טאה םאװ ,ךאז א ראפ ןצונםיוא יז ליװ רע זא ,טסואװעג
 זא ,רעטקאראכ ןעמיטניא אזא ןופ רעבא ,שינעבעלרעביא רעכעלגעזרעפ א
 דוסב ןטלאהעג סע טאה רע יװ יוזא ,ןוז ןײז ןופ דוםב ןטלאה סע זומ רע

 .בײװ ןײז ןופ
 ,טפעשעג בילוצ טינ הלחנ יד טפיוקעג טאה רע זא ,טםואװעג טאה רע
 ־טלעג םוש ןײק ריא ןיא ןאראפ טינ זיא םע סאװ ,גנומענרעטנוא ןא בילוצ ראנ
 ־נוא רעד ןופ רעטקאדאכ םעד ראלק ןעזעג טינ ךאנ טאה רע .סערעטניא
 ןעגנאגעגגא םיא ןיא זיא ךאנ .תילבת ריא ,ליצ ריא ,םעראפ ריא ,גנומענרעטי
 םעד טימ גנומענרעטנוא יד ןדניבראפ רע לאז יצ ,שינעלקאװ ראלק־טיג א
 ־אב וצ ןבערטש ןײז טימ רעדא ,רעטאפ ןײז ןופ קנעדנא םעד ןוא ןעמאנ
 ןא הליחתכל ןופ .ןיקםלאװאק ןגעק ןעגנאגאב זיא רע סאװ ״דלװע יד ןקיטיג
 טימ הבשחמ ןײז ןיא טשימעגםיוא ןעװעג רעטאפ ןײז ןופ טלאטשעג יד זיא
 קנאדעג םעד טגאיעג טיג טאה רע יװ .ןיקםלאװאק םעד ןופ טלאטשעג רעד
 תוכײש עגנע ןא טאה רעטאפ ןײז .םיא ןופ ןטארטעגפא טינ רע זיא ,ךיז ןופ
 ןײז ןקיטיגאב וצ ןוט ליװ ,ןאמםארג ,רע םאװ ,ץלא .ןיקםלאװאק םעד טימ
 וצ ןעד םיא טגניװצ רעװ .רעטאפ ןײז ןופ ןוצר םעד םעד טימ רע טוט ,בוח
 ־טיא ? רעטאפ ןײז טינ ביוא ,בוח םעד ןקיטיגאב וצ ךיז ןעימ וצ ןוא ןרעלק
 ־עלא ראפ לאמנײא ןרעװ וצ רוטפ חוכ א ןוטנא ךיז ליװ רע ןעװ ,לאמ ךעל
 ־נםעגראפ ןופ םוהת םעד ןיא םיא ןרעדינפארא ,ןיקסלאװאק םעד ןופ לאמ
 — ׳ןראי עשרעדניק ענײז ןופ ענעצם יד ןורכז ןײז ןיא ףיוא ךײלג טמוק ,טײק
 ־אפ רעד .טירטס סקעםע ףיוא ךיק ןיא לטעב ןפיוא רעטאפ רעקנארק ןײז
 רעטאפ םעד ןופ .םיא טנראװ רע ? טנאה רעד ײב ,ןקיציא ,םיא טלאה רעט
 עקיטכיל יד ,ןדײב ןגארט טזומעג דע טאה ,ןדײש טלאװעג טינ ךיז רע טאה
 ןיא ,ןיקסלאװאק ןופ טלאטשעג עלעקנוט יד ןוא רעטאפ ןײז ןופ טלאטשעג

 .הבשחמ ןײז ןיא ןוא ץראה ןײז
 טאה רע םאװ ,םעד טימ ןפלאהעג קיגײװ םיא טאה ןײטשרעבליז השמ
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 ףליה א ןעװעג טראפ םיא זיא ןײטשרעבליז השמ •ןעװעג לטבמ ןדײב ײז
 עדײב יד ןדײמוצםיוא יוזא יװ ןזיװעג םיא טאה רע ־טרפ רעדנא ןא ןיא
 ךיוא טאה ,ןאמםארג ,רע םאװ ,ללכ םעד ,דצ ןטירד א ןעגנערבנײרא ךרח
 ןתובײחתה ענײז ןליפרעד ןײז טימ עדײב יד ראפ ױו יוזא ,םיא ראפ ןתובײהתה
 ןלעװ עדײב עדײב וצ בוח ןײז ןקיטיגאב ךיוא ךײלגוצ רע ןאק ללכ ןראפ
 טאה ןײטשרעבליז השמ םאװ ,געװ רעד .םעד טימ ןלעטשנדירפוצ ךיז ןזומ
 ןגעװ טכארטעג טאה ןײלא רע .געװ רענעגײא ןײז ןעװעג זיא ,ןזיװעגנא םיא
 ןײז טיול ,געװסיוא ןוא געװ רעשיגאל רעקיצנײא רעד ןעװעג זיא םע .םיא
 יד ןופ ןקארשעגפא ,ןריולראפ לאמלײט ראנ ךיז טאה רע .הגשה רעגעגײא
 רע .ראלק ךאז יד ןעזרעד רע טאה טציא .ןטלאטשעג ײװצ יד ןופ סגטאש
 ןעגנאגעג טציא םיא זיא םע .רעטרעװ םהשמ ןיא קוזיח א ןעמוקאב טאה
 ןײז .גממענרעטגוא יד ןפזר רע לאז ןעמאג םנעמעװ ףיוא ,םעד ןיא ראנ
 רע טאה יוזא ןוא .ןא הליחתכל ןופ ןםאלשעגםיוא רע טאה ןעמאג םענעגײא
 ןופ וליפא רעדא ,עילימאפ ןײז ןופ ןעמאנ םעד ןעמעננא טנאקעג טיג ךיוא
 ןופ ,בוח א ןופ גנולאצ א זיא גנומענרעטנוא עטנאלפעג יד •רעטאפ ןײז
 מיא טעװ גנומענדעטנוא יד .ןשטנעמ ןקידתזשממ א וצ בוח ןקידתושממ א
 טריפעגםיוא טעװ יז ביוא ,ןםיװעג ןײז ןקיאוראב ,ןליטשראפ וצ ןפלעה רשפא
 ,זומ בוח רעד .ןיקםלאװאק ןטעדוױרקעג םעד בילוצ ראנ ןוא בילוצ ןרעװ
 רע .קידלוש םאד זיא רע ןעמעװ ׳םעד ןרעװ טלאצעגסיוא ,ךיז טײטשראפ
 ־עג ראנ םיא טאה רעטאפ ןײז — ,רעטאפ ןײז בוח ןײק קידלוש טינ זיא
 ־לעב ןײק טינ רע זיא דעכיז ןוא ןקידירפאב בוח םעד זומ רע זא ,טגראװ
 רע ןעמעװ ,םעד ראנ בוח םעד ןלאצ ,ןכב ,ןאק רע .עילימאפ ןײז ײב בוח
 ןפור ךיז זומ גנומענרעטנוא יד ןוא — ,ןיקםלאװאק — ,קידלוש םאד זיא
 — גנאל ןופ ןעמאנ א םעד ראפ טײרג טאהעג טאה רע .ןעמאג ןײז ףיוא

 ״רעטנעצ םיקםלאװאק״
 ןעמאנ םעד ןענאמרעד וצ טיג טיהעגםיוא ןעװעג רעבא ןיוש זיא רע
 ךיז טאה רע זא ,ןענײמ יז לאז .גרעבנזאר םימ ראפ לעיצעפס ,םענײק ראפ
 טנאקעג טינ רע טאה ךיוא .פאק ןופ ןינע ןצנאג םעד ןגאלשעגםיורא ןיוש
 .ןײטשרעבליז השמ ראפ טקעיארפ ןופ ןעמאנ םעד ןגעװ דוס םעד ןעיורטראפ
 סע זא ,טליפעג רע טאה ,ןענײטשרעבליז ראפ עיטאפמים רעצנאג ןײז טימ
 יקםלאװאק זא ,טינ טביולג ןײטשרעבליז השמ .טנאװ א ײז ןשיװצ טײטש
 טביולג רע .עיזאטנאפ ןײז ןופ טקודארפ ןײק טינ ,ןזעװ לאער א עקאט זיא
 טאה רע .רעטאפ ,םנאמםארג ,ןײז ןופ טעטיראטיוא רעד ןיא טינ ךיוא
 םיא רעדא ,םיא טימ הצע ןא ןטלאה ןענאק וצ טאהעג טינ םענײק טציא
 טציא רע טאה דימת יװ רעמ ךאנ .ןײלא ךיז ראנ יװ ,ךיז ןעיתטראפ וצ
 ןזומ ךאד טעװ רע .ןוז ןײז ןוא םיא ןשיװצ טײקדמערפראפ יד טליפרעד
 .ןוטפיוא סעפע ןענאק םיוק רע טעװ ףליהטימ ןײז ןא .ןראזאל וצ ןעמוקנא
 ז גנומענרעטנוא רעד ןופ הביס עתמא יד ןעיורטראפ רעבא םיא רע ןאק
 ־אפ ןײז ןיא ןפורםיורא טעװ םאד םאװ ,םערוטש םעד ףיוא טקוקעג טינ
 ןאק סאד םאװ ,םיר וליפא רעדא טײקדמערפראפ רעײנ רעד ףיוא ,עילימ
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 טקעיארפ םעד ןפורנא טראפ רע טעװ ,ןוז ןײז ןוא םיא ןשיװצ ןעגנערב
 םעד ןטלאה זומ רע סאװ ,ןוטעג ײװ םיא טאה סע .ןעמאנ םיקםלאװאק ףיוא
 ןוא טולב ןגײא ןײז ןופ תודום־ידוםב גנולדנאה ןײז ןופ וױטאמ ןקיטכיר
 דמערפ יװ ןזיװעג לאמאכאנ םיא טאה סאד .ןוז םענעגײא ןײז ןופ ,שײלפ
 ־וצ ,רעפרעק רעדמערפ א ״דחפשמ ןײז ןופ ןבעל םעד ןיא ןעװעג זיא רע
 ׳טציא טשרע .טינ טרעהעג רע ןכלעװ וצ ,בײל קידעבעל א וצ טעפעשטעג
 םאװ ,םיר םעד טליפרעד רע טאה ,ןוז ץיז וצ ןעמוקנא טזומעג טאה רע ןעװ

 ןעמוקעג זיא סאװ ,סיר א ,בײװ ןײז ןוא םיא ןשיװצ וליפא ןעװעג זיא סע
 .ריא ןופ ןטלאהאבםיוא טאה רע םאװ ,דום םעד בילוצ עקאט

 דיא באה סאװראפ ? ריא ראפ טיורטראפ טינ ךיז ךיא באה סאווראפ״
 ךיז טלאװ יז ןעװ ,ןעשעג ןעד טלאװ םאװ יריא ןופ ןטלאהאבסיוא ךיז

 רעד יװ ,טלעװ רענעי ףיוא ןבעל א אד זיא םע ביוא ?ןופרעד טםואװרעד
 ,ןופרעד ךאד ןיוש יז טםײװ ,טראד טבעל אראלק ןוא ,טביולגעג טאה עטאט

 .״? אה
 ןטלאהפא ךיז לאז םאװ ,שטנעמ רעד ןעװעג טינ זיא ןאמםארג קיזײא
 וצ סעפע ןעמונעגראפ ךיז טאה רע ןעװ ,תועינמ זיא סע ערעםאװ בילוצ
 ןיוש ףראדאב ןעמ ןוא ,ןרעװ טריפעגסיוא זומ טקעיארפ רעד .ןכײרגרעד

 .ךאז רעד וצ ןטערטוצ ךײלג
 ׳ןגראמירפ א ןיא ןאמםארג טאה — ׳ןראזאל טימ ךימ דניבראפ —
 םימ זצ טדנעװעג ךיז ,ןענײטשרעבליז טימ םעומש ןײז ךאנ געט ראפ א

 .סאבעלאב א ןופ ןאט ןשירעלעפאב ןײז ןיא גרעבנזאר

 טלײצרעד טינ ריא טאה רע .טרעדנואװראפ טקוקעגנא םיא טאה יז
 .ןענײטשרעבליז טימ טאהעג טאה רע םאװ ,סעזמש םעד ןזפ טראװ ץיא ןײק

 ׳טכירעג טאהעג ךיז טאה יז .םעד ןגעװ טגערפעגםיוא טינ םיא טאה יז
 עטצעל יד ןיא טקרעמאב ראג טאה יז .ןלײצרעד ץלא ןײלא ריא טעװ רע זא
 ־יא ןרעלק ףיט א טימ ןעמונראפ ,ךיז ןיא ןוטעגנײרא זיא רע זא ,געט ראפ
 זיא רע זא ,טנעקרעד יז טאה ןאט ןײז ןיא .םיא ןיא ןא־טײג סאװ ,סעפע רעב

 •ןינע ןא סעפע ןגעװ םולשאב א וצ ןעמוקעג
 וטםעװ ,םײהא ןראפ רימ זא ,טנײמעג באה ךיא ? ןראזאל ןעגנילקנא —
 ןעװ ,טגערפעג ןוא טרינאפעלעט לאמ ראפ א טאה רע .םיא טימ ןעז ךיז

 .מײהא ןעמוק רימ
 ־גנירפס ןיא ,אד קסע רעקיטכיװ א רעײז .טינ ןראפ רימ ,םעמ ,אנ —
 מפ ריד טימ ןדײר וצ באה ךיא ,ראזאל ,אלעה ...ןרעה ץלא טםעװ .קורב

 .ןיגע ןקיטכיװ רעײז א
 .לוק סנוז ץיז ןאמםארג טרעה — ? ראנרעװאג ,ךיז וטםליפ יװ —

 ךיז טלדנאה םע .ןבעל ןײמ ןיא רעםעב ךיז טליפעג טינ לאמנײק —
 ליװ ךיא ןןסאלשאב באה ךיא .קורבגניךפס ןיא אד דנאל קיטש רעד ןיא
 ףראדאב ךאז עטשרע יד .ןעניז ןיא סעפע באה ךיא .ןופרעד ןכאמ סעפע
 ־יויב ײװצ טימ רעהא ךײלג םיא קיש .לקנערפ רעטםימ ןבאה״אד ךיא

 •ןעיוב ראפ ןאלפ א ןגעװ ײז טימ ןדײר ליװ ךיא .םרעטסײמ
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 ראפ א ףיוא ראנ טסראפ וד זא ,ראנרעװאג ,טנײמעג באה ךיא —
 ןוא ,טראד טםאה וד סאוו ,קםע ןטאװירפ א בילוצ ,קורבגנירפם ןײק געט
 לקינײא ןײד ײב ןײז טינ ראג טסליװ .ןכאװ ײװצ טראד ןיוש טסציז וד
 ,סיאנת םלקינײא ןײד :םײנ עקיטכיװ ןײז טעװ םע ? גאטםטרובעג סעזיאול

 .רעװאגאה ןוא ןאמםארג ,תוחפשמ ײװצ יד ןשיװצ ךודיש א
 ? טײװ יוזא ןיוש םע טלאה —

 ךע .רעטילימ ןופ ײרפ זיא י ,םקילעפ ,ןוז טרעװאנאה .רעם ,םעי ״-
 .איבמולאק ןיא טבײלבראפ

 רעײז זיא םאד ראנ .טײצ ןיא ןײז לעװ ךיא ,ארומ ןײק טינ באה —
 ךעםיורג א רעײז .ןקיטראפפא רעירפ םיא זומ ךיא ןוא ,ןינע רעקיטכיװ א

 .ןקערשרעד ךיד טםעװ •טקעיארפ
 סאװ וצ ז םעד ןא ןוט וצ גונעג טינ רימ ןבאה ,ראנרעװאג ,רעה —
 א אד זיא םע ןעװ ,ןטקעיארפ עײנ טימ פאק א ןעײרדראפ ךיז רימ ןלאז
 קיצנײנ־ןוא־ןײנ ףיוא דנאל סאד זדנוא ײב ןעגנידוצפא טיירג זיא םאװ ,עמריפ

 .ןשטניװ ךיז ןענאק רימ םאװ ,טאבנא רעטסעב רעד זיא סע ? ראי
 .סענזיב ןײק טינ זיא ןעניז ןיא באה ךיא םאװ —

 ? םע זיא ןעד סאװ ראנ ? םענזיב ןײק טינ —

 הלחנ ןײמ ןבעגוצקעװא ןסאלשאב באה ךיא .חוױר ןא טקעיארפ א —
 קורבגנירפס ןיא ןעיובפיוא ליװ ךיא .ךאז־ללכ א ראפ קורבגנירפס ןיא

 .״שזדעליװ־ײא־ישזד״ א

 .ןקארשרעד ראזאל טגערפ — ? ןעיובפיוא וטסליװ םאװ —
 ןיא דנאל םעד ףיוא ןסאלשאב באה ךיא .טגאזעג ריד באה ךיא —
 טלאה סע .סײא־ישזד ענעמוקעגקירוצ ראפ תוריד ןעיובוצפיוא קורבגנירפס

 .ןעניואװ וצ ואװ טינ ןבאה ײז .טכעלש רעײז םײא־ישזד יד טימ אד
 םנוז ןײז טרעהעג רעדיװ טאה ןאמסארג זיב לײװ א ןעמונעג טאה םע

 :טרימראלא לסיב א ,רעדנואװ ןופ ןאט א ןיא לוק
 ןײק ןראפוצ ןײלא לעװ ךיא זא ,ביולג ךיא ,ראגרעװאג ,רעה —

 ...רימ ןלעװ ,ירפרעדיניא ןגראמ ןעמוק לעװ ךיא .קורבגנירפס
 טינ אד ךיד ליװ ךיא .ןעמוק טסלאז וד ,טינ ליװ ךיא ,ןײנ ,ןײג —
 טימ ןגירשעגנײרא ןאמםארג טאה — ,לקגערפ רעטסימ ןבאה ליװ ךיא ,ןבאה

 .ןאפעלעט ןיא גנוגערפייוא

 — ,ןאט ןיא טםגרע רעײז ראזאל טרעװ — ,דעד ,םיוא ךימ רעה —
 ראפ ,ןעגנוניואװ־ײא־ישזד ראפ רעײט־וצ זיא קורבגנירפס ןיא דנאל םאד
 טנגעג א זיא סאד ,טנגעג־ץנעדיזער ןײק טינ זיא סאד .ללכב ןעגנוניואװ
 ןטראד ךאד ןענאק רימ ,ײװ .טירטס־ןיעמ ןופ ץראה ןיא ,טפעשעג ראפ

 .טאבנא ןטוג אזא ןגארקעג ןבאה רימ .רעבלעװעג טרעדנוה א ןבאה
 ךיא .סנגײא־טאוױרפ ןײמ זיא קורבגנירפם ןיא דנאל םאד ,ראזאל —
 באה ךיא סאװ ,ןא גאט ןטשרע םעד ןופ ךאז־ללכ א ראפ טמיטשאב םע באה

 ...ןבײלב סע טעװ יוזא ןוא ,טפיוקעג םע
 ... דעד ׳דעד ,רעבא —
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 רעטםימ ןקיש ךײלג רימ טםלאז וד ׳לױו ךיא .ןרעה טינ ליװ ךיא ־—
 .טרא ןפיוא ןיוש עקאט ,לקנערפ

 .םיוא ךימ רעה ,דעד ,רעבא —
 זיא .ןעלקנערפ טימ ןדײר טציא ליװ ךיא .ןרעה טינ ליװ ךיא —

 .םיא טימ ךימ דניבראפ ? סיפא ןיא רע
 .סרעקגאי ןיא ןעמונראפ טציא זיא רע .םיפא ןיא טינ זיא רע >—

 ךײלג םיא לעװ ךיא .ןעלקנערפ ןקיש ריד ךיא לעװ רעביז ,דעד ,רעכיז
 ךיא ,םיוא ךימ רעה ראנ .טםגנאלראפ וד סאװ ,ןבעגרעביא ןוא ןרינאפעלעט
 ןוא טירש ןטשרע םעד טםכאמ וד רעדײא םיוא ךימ רעה ,דעד ,ךיד טעב

 ז ליױו א ןרעהסיוא ךימ וטםעװ .טםואװאב טרעװ ךאז יד
 ? םע זיא סאװ —

 ןיב ךיא ,טרעקראפ .טקעיארפ ןײד ןגעק טשינראג באה ךיא —
 אזא טראװרעד באה ךיא .ןדירפוצ רעײז ,םולשאב ןײד ןזפ ןדירפוצ רעײז
 .עמריפ רעזדנוא ןעזנא ׳עילימאפ רעד דובכ ןעגגערב טעװ םע .ריד ןופ ךאז

 .ןפלעה וצ ריד טײרג ןיב ךיא
 טעװ םע .עמריפ רעד ראפ טינ ,עילימאפ רעד ראפ טינ סע וט ךיא —

 .ןעמאנ רעזדנוא ףױא ןפורעגנא ןרעװ טינ ראג
 יסאװראפ —

 •עמאלקער ןײק ביל טינ באה ךיא ,טםײװ וד .ןװיטאמ ענײמ באה ךיא —
 ראנ ,טםליװ וד ןעמאנ סנעמעװ ףיוא ןא סע ףור ,טײרלא ,טײרלא —
 ןיא סיורא טײג םע רעדײא ,טירש ןטשרע םעד טסכאמ וד רעדײא ,ליװ ךיא
 רימ .טסוט וד םאװ ,ןרעלקאב טוג ךיז טסלאז וד זא ,טײקכעלטנפע רעד
 עמריפ־ןאמסארג יד רעדא ןאמסארג החפשינ יד זא ,ןביולרעד טינ ךיז ןענאק

 .רעטכעלעג שיטײל ףיוא ןעמוק ןלאז
 ? ןײא סניוזא ריד טלאפ םאװ —

 ־וצפיוא סיוא־טמוק רעמאט ראנ ,ןײז םע טעװ יוזא זא ,טינ גאז ךיא —
 ןעמ ןאק ,סאג ןיא סיורא טעװ סײנ יד יװ םעד ךאנ טקעיארפ םעד ןבעג
 ןוא קזוח ,ןתוליבר ,ןעגנאלק ענעדײשראפ ,ךאד טסײװ ,ץלא ףיוא ןטכיר ךיז

 .טאפש
 .טינ ךיד ײטשראפ ךיא ? םאװראפ —

 זזמ ךיא .ןאפעלעט ןפיוא םעד ןגעװ ריד טימ ןדײר טינ ןאק ךיא —
 ,ךיד טעב ךיא .טירש ןטשרע םעד טםכאמ וד רעדײא ריד טימ ןעז ךיז

 .ריד וצ ןעמוק ךימ זאל רעדא ,םײהא םוק

 טימ ךיז ןעזעג ןבאה טינ לעװ ךיא זיב ןעמוקמײהא טינ ןאק ךיא —
 העדב באה ךיא םאװ ,ןרעלקרעד םיא זומ ךיא .טרא ןפיוא אד ןעלקנערפ
 .ײברעד םעט ןײמ רימ באה ךיא .ןבאה טינ אד ךיא ליװ ךיד ןוא .ןוט וצ
 רענײק .ןאפעלעט ןפיוא ןגאז רימ וטסגאק ,ןגאז וצ רימ טםאה וד םאװ
 וצ ןא טינ טבײה ןוא עטאװעמת טײטש עזאר וליפא .טינ זדנוא טרעה

 ז ןצעזוצםיוא וטסאה םאװ ,ונ .ןײטשראפ
 ץעגרע טינ ,קורבגנירפם ןיא דארג טקעיארפ םעד ןכאמ םאװראפ ־-
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 ־ױנ ןיא ׳דנאלײא־גנאל ןיא ,םגיעלפ־טיאהװ ןיא טינ סאװראפ י שרעדנא
 ,םוטעמוא טריטםיסקע סײא־ישזד ראפ ןעגנוגיואװ ןזפ עגארפ יד ןקראי
 רענײק .ןא קיניױו ךיז רימ ןרעק קורבגנירפם טימ .דנאל ןצנאג ןרעביא
 סע ?קתבגנירפס סעפע סאװראפ .טניואװעג טינ טראד טאה זדנוא ןופ
 ,ןעניואװ רימ ואװ ,וױטקא ןענעז רימ ואװ ,טרא ןא ןיא ןײז טפראדאב טלאװ

 י קורבגנירפם דארג םאװראפ .זדנוא ןעק ןעמ ואװ
 ,וױטאמ ןטאװירפ םענעגײא ןײמ ,וױטאמ ןײמ םעד ראפ באה ךיא —
 םאד ןוא .ןובשחו־ןיד םעד ראפ ןבעגוצפא בײוחמ טינ םענײק ןיב ךיא סאװ
 אד באה ךיא סאװ ,הלחנ עםיורג א ,דנאל קיטש א אד באה ךיא ,עטײװצ

 לאז ךיא זא ,ךעלריטאנ סע זיא ,ונ .קעװצ אזא ןוא אזא ראפ טפיוקעגנײא
 ןיירא ןאמםארג טדער — ?טינ רשפא ,קעװצ םעד ראפ הלחנ ןײמ ןצונםיוא
 זא ,טלאװעג טלאװ רע יװ ,ןעזאר ףיוא ךײלגוצ טקוק ןוא ןאפעלעט ןיא
 ־ראפ ןײז ראפ ךיוא ראנ ,ןוז ןײז ראפ ראנ טינ רעפטנע ןא ןײז ןלאז דײר יד

 .ןיראטערקעס רעטרעדנואװ
 ןוא קורבגנירפם ןיא דנאל סאד ןפיוקראפ טינ ןעמ ןאק סאװראפ —
 ,טרא רעדנא ןא ףיוא טקעיארפ ןבלעז םעד ןעמענרעטנוא טלעג םעד ראפ

 ־םענזיב רעד ןשיװצ זײרפ ןיא קוליח םעד טימ ,ײװ ? קיליב זיא דנאל ואװ
 ןעמ טלאװ שרעדנא ץעגרע טנגעג־ץנעדיזער א ןוא קורבגנירפם ןיא טנגעג
 ־אב םײא־ישזד .טקעיארפ ןצנאג ןופ תואצוה טפלעה א ןקעד טנאקעג ךאד

 ,רעסעב ןליװ ײז .טנגעג רעכעלטפעשעג א ןופ ץראה ןיא ןעניואװ טינ ןפראד
 סקעיארפ אזא ראפ .טאטש רעד רעסיוא טנגעג א ןיא ןײז ,רעדניק יד בילוצ
 טעװ קורבגנירפס וליפא ,דנאל ןקיליװאב ןרעג טאטש רעדעװטעי ריד טעװ
 ואװ .טאטש רעד רעםיוא ןעיוב וצ דנאל עטסעב םאד ןבעג וצ ריד טײרג ןײז

 ?דעד ,ןאמטפעשעג א ןופ שוח ןײד זיא
 — ?שרעדנא ץעגרע טינ ןוא ,קורבגנירפס ןיא ,אד אקװד םאװראפ —
 באה ךיא לײװ — :טרעפטנע רע ןוא ,עגארפ יד רעביא ןאמםארג■ טרזח
 .הליחתכל דנאל קיטש םאד טפיוקעג ךיא באה קעװצ םעד ראפ .ןסאלשאב יוזא
 ־םענזיב ןײק טינ זיא טקעיארפ ןײמ :טגאזעג ןיוש ריד באה ךיא ןוא
 ןיא לאמנײא טינ ךיא ןאק .ןטיפארפ ףיוא םיורא טינ קוק ךיא .טקעיארפ
 ףיוא טכער ןײק טינ ךיא באה ?ןאמטפעשעג ןײק טינ — ןײז ןבעל ןײמ
 טיג ןוא קיטיונ ראפ ןיפעג ךיא םאװ ,ןוט טינ ךיא ןאק ? ןבעל ןגײא ןײמ
 ךיז ןאמםארג רעטלא רעד טאה — ?ןובשחו־ןיד ןבעגפא ןעמעװ ןפראדאב
 יד טימ טלאװ רע יװ ,ןיראטערקעם רעד ףיוא ץלא טקוקעג ןוא טציהעג

 .טנײמעג יז ךיוא תזנעט

 וט .ףיוא טינ ךיד גער ,ךיד טעב ךיא .דעד ,סיװעג ,סיװעג —
 ו ןפלעה ריד ליװ ךיא ,ןליװ םטאג ןיא .ןפלעה ריד לעװ ךיא ,טסליװ וד םאװ
 ןגעװ טינ םענײק טימ דער ,ןעגנורעלקרעד ןײק טינ ךאמ ,ראנ ךיד טעב ךיא
 ־עג אד זיא סע .ןדײרכרודא רעירפ טינ ךיז ןלעװ רימ זיב ,טקעיארפ םעד

 .טײצ גונ
 .ןעלקנערפ רימ קיש —
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 .ךיד קיאוראב ,ךיד טעב ךיא ןוא .ןקיש םיא ךיא לעװ סיװעג —
 םימ ײב רע טגערפ — ? קיאורמוא ךיא ןיב ,גאז .קיאור ןיב ךיא —

 .גרעבנזאר
 ןטזג א .ךעלקילג עלא ןענעז רימ ןוא ׳דעד ,קיאור וטםיב סיװעג

 .םיאנת םלקינײא ןײד טינ םעגראפ ןוא ,דעד ,גאט
 ? יז זיא יװ ? ךיא ןיב ,וטסנײמ ,םאװ .ןםעגראפ טינ לעװ ךיא •—

 .לעזאג א יװ ,ןקארשעגרעביא זיא עזיאול —
 ? זיא סאװ ? ןקארשעגרעביא —

 .גגונאפש ןופ ,גנוטראװרעד ןזפ —
 ? ןטרעבאר ןופ סעפע טרעהעג .סורג ןײמ רעביא ריא ביג —

 .טינ סײנ םוש ןײק —
 טלעפעג יװ ,ונ — .ןעז ןכיגניא ךיז ןלעװ רימ ׳ראזאל ,יאבדוג —
 ־טײג רע יװ ׳גרעבנזאר םימ ײב ןאמםארג טגערפ — ? טקעיארפ ןײמ ריד

 .ןאפעלעט םעד ןופ פא
 ־עג ריד טאה רע םאװ ,ץלא זיא םאד ? סנײטשרעבליז ,טםנײמ וד —

 ? ןבעג וצ טאה

 ךיא .טקעיארפ רענעגײא ןײמ זיא סע ,סגײטשרעבליז טינ זיא סע —
 טפיוקעג אד באה ךיא םאװ ׳ןא טנעמאמ םעד ןופ ןאלפ םעד טאהעג באה

 .דנאל קיטש סאד

 ־עג טלאװ יז יוז ׳יז טגערפ — ? קורבגנירפם ןיא דארג םאװראפ —
 תוכײש א ראפ סאװ ? אד ןעניואװ רימ ׳סאװ — .תונעט םראזאל טרעהעג ןעװ
 ןאמסארג״ עמריפ יד ? דנאל אד טםאה וד לײװ ? קורבגנירפס טימ רימ ןבאה
 ,םרעקנאי ןיא דנאל טסאה .טעטש ערעדנא ליפ ןיא דנאל טאה ״ןאמםארג ןוא

 .סניעלפ־טיאהװ ןיא

 ןגעק וטםאה םאװ ? קזרבגגירפס ןײז טינ סע לאז םאװראפ ןוא —
 ? קורבגנירפם

 ןײק ןבײלב טיג אד ־טסראט .תװמה־םם ריד ראפ זיא קורבגנירפס —
 .טונימ עקירעביא

 — רע טבאל — ? טלײצרעד ריד באה ךיא םאװ ׳ךאז ענעי ׳טסנײמ —
 ־רעבליז טימ םעומש םעד טאהעג באה ךיא טניז .םעד ןיא ןסעגראפ ןיוש
 רעד ׳שטנעמ רעגולק א .טכיל רעדנא ראג א ןיא ךאז יד ךיא עז ׳ןענײטש

 ..בר ףיוא טנרעלעג ךיז טאה רע ׳טםײװ וד .רעטנרעלעג א ׳ןײטשרעבליז
 ־אב םיא טםאה .םינבר ערעזדנוא עלא ןופ דעמ ןצעזעג עשידײ עלא ןעק רע
 ןדייר טגעלפ רעטאפ ןײמ יװ רימ וצ טדערעג טאה רע .ןדײר ןרעה טפראד
 ,רעגייטש רעדנא ןא ףיוא ראנ ׳לגניי ןיילק א ןעװעג ןיב ךיא ןעװ ,רימ וצ

 .רעגײטש םענרעדאמ א ףיוא ׳ןקיטלעװטנײה א ףיוא ,וטסעז

 ? טגאזעג ריד רע טאה םאװ —

 זא ׳וד יװ ׳טלאה רע .ךאז רעצנאג רעד ןיא ןסעגראפ לאז ךיא זא —
 .שינעדיירנײא ןא ראנ זיא םע .ןעװעג טשיגראג זיא םע
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 ןיא ןוט וצ רימ ןבא.ד םאװ ?אד רימ ןציז םאװ ךאנ ׳יוזא ביוא —
 י םײהא טינ רימ ןראפ םאװראפ ? קורבגנירפס

 .טקעיארפ םעד ןריזינאגרא וצ ידכ —
 ? טקעיארפ םנײטשרעבליז —

 סעפע ןעניז ןיא גנאל טאהעג ןיוש באה ךיא .רענעגײא ןײמ זיא םע —
 ־וצרעביא סעפע ...ךאז עקיטכיװ א םעפע ׳טפאשלעזעג רעד ראפ ןוט וצ
 ןעװעג זיא םע זא ,ןעקנעדעג ןלאז ןשטנעמ .לאמקנעד א ...ךיז ךאנ ןזאל

 .ןאמסארג א

 ? קורבגנירפם ןיא דארג םאװראפ רעבא —

 ,ראפרעד זיא סע .עגארפ עבלעז יד טלעטשעג רימ טאה ראזאל —
 ־אב םעד ןעמענקירוצ טינ ןאק ךיא ןוא ׳דנאל טפיוקעג אד באה ךיא לײװ
 ־עג סע ׳תושר ןײמ ןיא טינ ןיוש זיא סע .טכאמעג באה ךיא םאװ ׳סולש

 .טאג וצ ןיוש טרעה

 ןאלפ ןײד .ןאלפ רעדנא ןא טאהעג וטסאה קירוצ געט ראפ א טימ —
 .טפעשעג ראפ רעבלעװעג ןוא רעזײה ןעיוב וצ ןעװעג לאמסנעד זיא

 טסאה וד זא ׳םײװ ךיא .ןגאז דלאב טלאװעג טינ ריד סע באה ךיא —
 באה ךיא ןוא ׳טלײצרעד ריד באה ךיא סאװ ׳םעד בילוצ קורבגנירפס טנײפ

 ןיא טאהעג קידנעטש רעבא באה ךיא .ריד טימ ןגירק ךיז טלאװעג טינ
 ־טפאשלעזעג א ראפ קורבגנירפם ןיא דגאל סאד ןטלאה לעװ ךיא זא ׳ןעניז
 ענײמ ןופ ׳ןעמאנ ןײמ ףיוא טפיוקעג סע ךיא באה ראפרעד .קעװצ ןכעל
 עכעלטפעשעג עלא ןזיװעגקירוצ ךיוא ךיא באה ראפרעד ןוא .ןדנאפ ענעגײא
 ןײמ ןעװעג קידנעוטש זיא םע .ןגאלשעגראפ טאה ראזאל םאװ ׳רענעלפ
 סעפע ׳קראפ א ׳לאטיפש א ראפ ׳ךאז־ללכ א ראפ דנאל םאד ןצוינוצסיוא ןאלפ

 .טאטש רעד ראפ םאװ

 ־נײק ךיד באה ךיא ? טקעיארפ־ײא־ישזד א לאמאטימ םאװראפ ןוא —
 .םעד ןגעװ ןדײר טרעהעג טינ לאמ

 טכארבעגפיורא ךימ טאה רע ׳עײדיא סנײטשרעבליז זיא סאד ׳א —
 ׳טכעלש .סייא־ישזד ידי ןופ טיונ־גנוניואוו יד ןזיװעג רימ טאה רע .ףיורעד
 וטפיוא אזא טימ ׳טסײװ וד נטומ ןבעגעגוצ רימ טאה רע .טכעלש רעײז
 ׳תולװע ךס א ףיוא רפכמ זיא סע .ןבעל ץנאג א ןעמ טקיטכעראב ללכ ןראפ
 ־עג זיא ןעמ יוזא יװ קיטכיװ יוזא טינ זיא םע .ןבעל ןיא טײגאב ןעמ םאװ
 רעגולק א .ןײטשרעבליז טגאז ׳טימרעד טכאמ ןעמ םאװ ראנ ׳טלעג וצ ןעמוק
 ןבעל סנשטנעמ א ?פגאזעג רע טאה ךאנ סאװ .ןײטשרעבליז רעד ׳שטנעמ
 ־עד ערעדנא ׳רעכעל ןײז ןענאק קאלב ןיא .קאלב ןײא ׳ךאז עצנאג א זיא
 .ןינב א ןיא ןצונאב ךאד םיא ןעמ ןאק ׳װיםאמ זיא רע ביוא ראנ ׳ןטקעפ
 ןאראפ זיא ןבעל סנשטגעמ ןכעלטיא ןיא .ןײטשלקניװ א ןרעװ וליפא ןאק רע
 טינ זיא ןבעל םמענײק ןוא ׳פארא ןא ןוא ףיורא ןא ׳ןלאפ א ןוא ןגײטש א
 רעד .ךיז ןופ ןא־טבײה םאװ ׳םענײא רעזדנוא ײב לעיצעפם ׳גגירג ןעװעג
 ׳קעװצ א טאה ןבעל עצנאג סאד ןעװ .ןבעל ןופ טכאמ ןעמ סאװ ׳זיא רקיע
 וצ ןעגנערב ןפלעה ײז לײװ ׳ןיז א ךיוא ןבעל ןופ ןסיזירק יד וליפא ןבאה
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 ׳שטנעמ רעגולק א טינ רע זיא .טאה ןבעל םאד סאװ ,קעװצ ןםיורג םעד
 ןײז ןיא דײ א טציז .ףאםאליפ־םקלאפ א ,ףאםאליפ א ? ןיוטשרעבליז רעד
 ־גיק ראפ גײצליפש היפאפ־בײרש ,ךעלטראק־שטניװ טפיוקראפ ,לבלעװעג
 רע ,ןײנ ?טביולגעג םע וטסלאװ .ןכאז עכלעזא םיוא־טכארט ןוא — רעד
 ״תובא יד ןופ ,װרעזער ןטלא ןופ ןעמזנעג םע טאה רע .ךיז ןופ טינ םע טאה
 טאה רע .ײז ןופ רענײא ןעװעג זיא רעטאפ ןײמ םאװ ,ןדיי עטלא יד ןופ
 עלא ענײמ ןרעװ ןבעגראפ רימ ןלעװ וטפיוא אזא טימ זא ,טגאזעג רימ
 ןגעק ךיוא ראנ ,ןיקםלאװאק ןגעק טקידניזעג באה ךיא סאװ ראנ טינ ,דניז

 • .ערעדנא
 ־נײק ראג זיא שטנעמ אזא .ןיקסלאװאק ןגעק טקידניזעג טינ טםאה —

 .םיוא עזאר טפור — ז ןבעל ןיײז ןיא ןעװעג טינ לאמ

 טגאז רע .שינעדײרנײא ןא ראנ זיא םע .ןײז ןאק סע ,ןײז ןאק םע —
 ,םעד טימ בוח ןײמ טלאצאב ןיוש ךיא באה ,טינ וליפא ביוא ןוא .יוזא ךיוא
 רעדא עילימאפ ןײז אי זיא םע יצ — ,עילימאפ ןײז ראפ ןוטעג באה ךיא םאוו

 .םיא ןגעװ רעמ טינ רעלק ךיא זקוליח רעד זיא םאװ ,טיג
 ז ריעדיװ אד רימ ןציז סאוז ,ןליװ םטאג ןיא ,יוזא ךיוא ־—

 טקעיארפ םעד ךרוד .טקעיארפ םעד בילוצ ,טגאזעג ריד באה ךיא —
 ןפראדאב עקאט לעװ ךיא .ןסיװעג ןײמ ןקיאוראב ןצנאגניא ךיא לעװ
 .טעברא־יוב רעד ןופ גנאג םעד ןגלאפכאנ טײצ־וצ־טײצ ןופ רעהא ןעמוק

 ? וטםדער םאװ ?ןעניואװ אד ליװ רעװ רעבא
 רעהא ןעמוקעג ןענעז רימ .דימ טיוט ןיב ךיא .ןראפמײהא ליװ ךיא —
 וליפנא באה ךיא .ןכאװ ײװצ דלאב אד ןיוש ןציז דימ ןוא געט ראפ א ףיוא

 .ןוטזצרעביא ףיוא לדײלק ןײק טינ
 ןראפמײהא טינ עקאט וטסלאז סאװראפ .עזאר ,קנאדעג רעטוג א —
 רעד ןוא .שעװ ןוא ןגוצנא ראפ א ןבאה דיוא ףראדאב ךיא ? ךאװ־ףוס ףיוא
 ןופ םיא ןלײצרעד ,ןראזאל טימ ןדײר טםלאז וד זא ,טלאװעג ךיא טלאוז רקיע
 סעפע טאה רע זא ,םיוא ךיז טעז סע .ןקיאוראב םיא ןוא ןאלפ ןצנאג םעד
 רעדא ׳שטנעמ רעדליװ א ןעװעג טלאװ רעטאפ ןײז יװ ,רעטאפ ןײז ראפ ארומ
 ןגעװ רע טכארט יוזא •טוט רע סאװ טינ טםײװ םאװ ,שטנעמ רעקנארק א
 דיא ןיב ? וט ךיא םאװ ,טינראג עקאט ןיוש ךיא םײװ .ןוז ןײמ ,רעטאפ ןײז

 .גנוגערפיוא םיורג ןיא סיוא ןאמםארג טזאל — יהעד רםח עקאט

 ־אד טשרע זיא טנײה ,רעה •ךיד טעב ךיא ,ףיוא טינ ךיד גער —
 קיטנאמ ןופ רעירפ רעהא ןעמוק טינ טעװ ,ךיא ביולג ,לקנערפ .קיטשרענ
 ךיא 1 ךאװ־ףום ףיוא ןראפמײהא טינ רימ ןלאז סאװראפ .קיטסניד רעדא
 םיא טעװ סע .ליבאמאטיוא ןטימ רעהא ןעמוק לאז דע ,ןוױטם ןעגנילקנא לעװ
 ־ױנ זייק זראפ ןלעװ רימ ןוא ,רעהא ןעמוק וצ העש עפאנק א ןרעיודעג
 טלאה םיצנערפ .םײה רעד ןיא ךיז ײב ,רעמעװקאב ןליפ ךיז טסעװ .לעשאר
 רימ ןלעװ קיטנוז .זדגוא ףיזא ץלא ךיז טכיר יז .רעהא ןעגנילק ץיא ןיא
 ,ןעזיאול טימ ןעז ךיז טםעװ .דנעלײא־גנאל ןײק ןראפםױרא ןענאק וליפא
 ןלעוו קיטסגיד רעדא קיטנאמ ןוא ,ןראזאל טימ ןדיירכרודא ןענאק ךיז טםעװ
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 ־ענטימ טסעװ .ןלעײ טםעװ וד ביוא ׳קתבגנירפס ןייד וצ ןראפקירוצ רימ
 ? וטסגאז םאװ ׳ונ .טסליװ וד םאװ ׳ןרעלקרעד םיא ןוא ןעלקנערפ ןעמ

 דיז ןוא ןיילא האפ טםלאז וד זא ׳עקאט ךיא ליװ דאפרעד טא —
 לאז ךיא .ארומ באה ךיא .םיא טימ ןדײר טינ ליװ ךיא .ןראזאל טימ ןעז
 .רימ וצ ךיז טמענאב רע יװ טינ רימ טלעפעג סע .ןגירקעצ טינ םיא טימ ךיז
 ,שרעדנא טינ .ליװ ךיא םאװ הלחנ ןײמ טימ ןוט וצ ןרעװראפ רימ ליװ רע

 .ןאמסארג ךיז טציה — ׳ןבעל קימ ײב ןענעשרי ןיוש ךימ ליװ רע ראנ
 ךיז ןעמענ וצ דנורג א טאה ראזאל ,ךיד קיאוראב ,ךיד טעב ךיא —
 זטסגעמ ,ביל זיא ריד ביוא ןוא .ףיוא ךיד טסריפ וד גילדעװ ,ןצראה םוצ

 ןענײמ עלא רימ יװ ״דבוט ןײד טנײמ ראזאל •רימ ףיוא ךיוא ןרעזײב ךיז
 .הבוט ןײד ראנ

 םיא ןוא םיא טימ ןדײר טסלאז וד זא ׳ךיא ליװ ראפרעד עקאט טא —
 ריד באה ךיא םאװ ,םיא גאז .ףיוא םיא רעלק .ןײטשראפ וצ ץלא ןבעג
 ײס־יװ־ײס ךיא ןאק רעדיװ ןוא .םיא טימ ןדײר טינ טציא ןאק ךיא .טגאזעג
 לאמ ראפ א ךאנ ףראדאב ךיא .טרא ןפיוא ןײז אד זומ ךיא .ןראפ טינ
 ךיא .ןײלא ךיז ראפ טקעיארפ םעד ןטעבראםיוא ןוא הלחנ יד ןרינעמאזקע
 .טעברא גונעג אד באה ךיא .ןעלקנערפ ראפ לאירעטאמ םעד ןטײרגוצ זומ

 .דראפמײהא טינ ןאק ךיא
 . . . טראװעג גנאל יוזא טאה םע .טיג טנערב טקעיארפ רעד —

 יד ראפ סקא םעד ןעמענ וצ ביל באה ךיא .ןיב ךיא יװ טםײװ וד —
 םעפע ךיא ןאק םורא יוזא ראנ .יוזא ןעװעג קידנעטש ןיב ךיא .רענרעה
 ןופ טינ ןיוש ךיז ךיא דײש ,טפאכראפ סעפע ןופ רעװ ךיא ןעװ .ןוטפיוא

 .קיטראפ ןצנאגניא רעװ ךיא זיב ,םעד

 •ןײלא אד ךיד ןזאל וצ ארומ באה ךיא —
 — ,ןכאמ קנארק ךימ טעװ ריא ,אי ־ז קנארק ןעד ךיא ןיב ? סאװ —
 ןופ ליװ ךיא זטרעזזעג •ןײלא ןזאל וצ ךימ ארומ טאה ריא .ראזאל ,וד
 ןישאמ רעד טימ ןעמוק לאז רע ,ןוױטס ןעגנילקנא ךײלג טסלאז וד זא ,ריד

 •ריד ךאנ

 י געט ײרד־ײװצ יד ןײלא רענײא ןוט אד וטסעװ סאװ —
 ײז ןוא ךעלדײמ ראפ א ןגירק לעװ ךיא .ןצנאט ןײג לעװ ךיא ~

 ...ןוט בעל א לסיב א .ןבולקטכאנ ןיא ,ןטעראבאק ןיא ןעמענסיוא
 .תמא ןא ףיוא סע ןײמ ךיא .ן־זטעג עקאט סע וטסלאװ יאװלה —

 ךימ ןזאל וצ ארומ ךאד טסאה וד .טײהנגעלעג יד ןגירק ךימאל —
 .ןײלא

 טימ ןײגליואװ ןזאל ךיד טסעװ וד זא ,םעד ראפ ארומ טינ באה ךיא —
 .ארומ באה ךיא סאװראפ טסײװ וד .ךעלדײמ

 ראפ טיור טרעװ ןוא םיוא גנילצולפ ןאמםארג טײרש — !עזאר —
 .סעכ

 .םעד ןגעװ ןטכארט ןרעהפיוא טינ ןאק ךיא ראנ ,לחומ רימ ײז —
 ךימ טרא םע ,טגאזעג ריד באה ךיא !םעד ןגעװ רעמ׳ טינ ט׳כארט ־-

 .םעד ןיא טינ רימ ןאמרעד •טינ רעמ
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 ...ךיז ןיא רעכיז יוזא טסיב וד ביוא .טײרלא —
 ־רעבליז השמ ןאראפ ׳קורבגנירפס ןיא ׳אד ךאנ זיא ׳ןעמעלא ךאנ —

 .ןדײר וצ ךם א ׳ךם א םיא טימ באה ךיא םאװ ׳ןײטש
 ןראפוצמײהא ןעװעג םיכםמ טאה יז .טליטשעגנײא לסיב א יז טאה םאד־

 .געט עכעלטע ףיוא ןײלא ןאמםארג ןטלא םעד ןזאלרעביא ןוא

7 

 ־ואש ןטימ ןראפ וצ לעטאה םעד טזאלראפ גרעבנזאר םימ טאה םיוק
 ךיז בנג א יװ ןאמםארג רעטלא רעד טאה ׳לעשאר־ױנ ןײק װיטם רעפ
 ־אססער םוצ טירטם־ןיעמ טימ ןײג טזאלעג ךיז ןוא לעטאה ןופ טראשעגסיורא
 ־סער רעד ואװ טםואװעג טאה רע .טעבראעג טאה קיאמ ואװ /׳קאילאפ״ ןאר
 ־נזאר םימ ןזא ׳ןעװעג טינ לאמנײק טראד זיא דע שטאכ ׳ךיז טניפעג ןאראט
 טאה רע .םיא ןופ ץאלפ םעד ןטלאהאבוצםיוא טיהעגסיוא ןעװעג זיא גרעב
 .זיא ןאראטםער רעד טאטש לײט ןכלעװ ןיא ןסעומש יד ןופ טפאכעגפיוא ךאד
 ףיוא טײג סאװ ׳שטנעמ א יװ .טירטם־ןיעמ טימ ךעלעמאפ ןעגנאגעג זיא רע
 יד ןופ רעטצנעפ־לעטשסיוא יד ײב פא לײװ עלא ךיז טלעטש ןוא ריצאפש
 טוקיטענאק ןיא גנילירפ רעד) םאג ןיא טכײפ ןעװעג וליפא זיא סע .ןעמארק
 .(םנקלאװ־ןגער ןופ רעיילש םעד רעטנוא ׳רעיור א ןא־טמוק רע חעםאנ א זיא
 .ןאראטסער םוצ ןעמוקעגנא רע זיא דלאב .ףיוחעד טקוקעג טינ טאה ןאמםארג

 עיצאטופער א טימ ׳ןאראטםער רעד ןוא ׳ךעלטכאנראפ ןראװעג ןיוש זיא סע
 ךיז ןביוהעגנא טאה ׳טאטש ןיא ןזײרפ עקיםעמ ןוא םנםע עטוג ענײז ראפ
 ןטײרב םעד ךרוד טקוקעגנײרא טאה רע ^טײצלאמ־טנװא םעד ראפ ןליפנא
 םאד ןעזרעד טאה רע ןוא ׳טידטס־ןיעמ ףיוא סיורא־טײג סאװ ׳רעטצנעפ
 א ףיוא ןטראװ ןוא ריט רעד ײב ןעײטש ןשטנעמ ? קינײװעגיא שינעלמוט
 יד םורא ןעײמש ןוא ןעװאה סרענלעק יד ןוא ׳ןרעװ ײרפ ףראד סאװ ׳שיט
 ןאראטסער ןיא ללח רעד זא ׳ןזיװעגםיוא םיא ךיז טאה סע .ןשיט עטצעזאב
 סיורא טא ןעמוק טראד ןשטנעמ יד ןוא ׳ףמאד ןוא ךיור טימ טליפעגנא זיא
 יד ןיא רעדיװ ײז ןדניװשראפ טא ןוא ׳ןײא ײז טליה סאװ ׳ףמאד םעד ןופ
 ךײלג זיא רע .ללח ןיא ךיז ןליוגק ןוא ךיז ןעלקיװ סאװ ׳םנקלאװ־ףמאד
 יד ןטײברעביא ןעגנאגעג זיא רע .ץירא לעטאה ןיא ךיז וצ ןעגנאגעגקירוצ
 ןעגנילקנא סעזאר ףיוא ןטראװ ׳רקיע רעד ׳ןוא תודיחיב גאטימ ןםע ׳ךיש
 ראג יװ ןעעילקנא רעכיז טעװ ׳טבארטעג רע טאה ׳עזאר ׳לעשאר־ױנ ןופ
 ןיא טרא ןפיוא ןײז טלאװעג טאה רע ןוא ׳לעשאר־ױנ ןיא ןעמוקנא טעװ יז
 ־עלעונ סעזאר ךאנ .םיא ףיוא דשח םוש ןײק ןגירק טינ לאז יז זא ׳לעטאה
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 ־םיוא ךיז טעװ ״קאילאפ״ רעד ןוא ןרעװ רעטצניפ טעװ סע ןעװ ׳ןרינאפ
 ־יא ךאג טימ ןוא ןקיאמ טימ ךיז ןעז וצ ןיהא ןײגקירוצ רע טעװ ׳ןקידײל

 .ןצימ

 ןםע ןטימ ןיא ןטלאהעג טאה רע .טנכערעג טאה רע יװ ןעװעג זיא םע
 ןנאה יז .ןעגגולקעגנא טאה עזאר ןעװ ׳טיװם־לעטאה ןײז ןיא ןײלא רעגײא
 רע טאה — י ״יעקא ׳וטסנײמ סאװ״ •״יעקא״ זיא ץלא יצ ,טגערפעגכאנ ךיז
 ןיא ךיז טוט סע סאװ ,רוציקב ןבעגעגרעביא םיא טאה יז .טקאהעגפא זײב
 ־מײהא טעװ רע ןעװ ןסיװ ןליװ ,םיא ףיוא ךאנ ךיז ןגערפ עלא :לעשאר־ױנ
 ־עג טאה יז .ןישאמ רעד טימ ןװיטס קירוצ םיא יז טקיש ןגראמ .ןעמוק
 סאוו וצ .ןוױטם וױרב םעד ןבעגטימ טעװ יז .ןטרעבאר ןופ וױרב א ןעגופ
 ןײק טינ אד ףראדאב ךיא״ ? ןישאמ יד אד רע ףראדאב םאװ וצ ־? וױטם
 ןײג אד ןאק ךיא״ — ןאפעלעט ןיא ןגירשעגנײרא רע טאה — ״וןישאמ
 ־ראפ ךאנ ךיא לעװ טינא ,ךיוא סיפ ענײמ ןצונאב לאמא געמ ךיא .םופוצ
 רעד ןגעװ ןגאז םעפע ךאנ טװאורפעג םיא טאה עזאר .״טײג ןעמ יװ ןסעג
 טימ ןקיש טעװ יז . . . דנעקיװ ןגנאל םעד ןיא ןישאמ רעד ןופ טײקיטיונ
 טלאװעג סינ טשרעוצ טאה רע . . . םיא ראפ רעדײלק ןוא שעװ ןוױטם
 ,טיארלא״ :רעכײװ ןדײר ןעמונעג רע טאה דלאב ראנ ,ןרעה טינראג ןופ
 ןכאנ ךײלג .דימ ןיב ךיא .טנײה טינ רימ רעטש .ןגראמ ןעז לעװ ךיא
 טוג א יװ ״סקימאק״ גראב א טימ ץירא טעב ןיא ץירא ךיז ךיא גײל ןםע

 .״עזאר ,טכאנ עטוג א .לגנײ
 ךיז טבײלק רע סאװ זא ,ץראה רעװש א טימ ׳טכארטעג רע טאה ןײלא
 ןקיצגײא םעד ,ןעזאר ןגעק ,החפשמ ןײז ןגעק ןכערבראפ א זיא ןוט וצ
 ,עקטסאפ א .ןײלא ךיז ןגעק עקאט רעמ ךאנ ,טאה רע םאװ ,ןשטנעמ ןטגעאג
 ־רעד טםײװ רע .סיפ ענײז רעטנוא טלעטשעגרעטנוא רע טאה עקטםאפ א
 ,ערעמיכ רעד ןום טפדורעג •טארט ןײז קירוצ טיג סע טלאה ךאד ,ןופ
 ־עג םיא סע טאה ,עיזאטנאפ רענעגײא ץיז ןופ שינעטכארטםיוא רעד ןופ
 ,דראמ םעד ןעגנאגאב זיא רע ואװ ,טרא םוצ רעדרעמ א טיצ סע יװ ,ןגיוצ
 ־ראעג טאה ,ןברק ץיז ,יקםלאװאק ןאי ואװ ,ןאראטסער םעד ןטערטאב וצ
 םאװ ,ןאי רעד זא ,רעכיז יוזא ןעװעג זיא רע .רעשאװ־סעפעג א יװ טעב
 טאה רע םאװ ,ןאי רעבלעז רעד ןעװעג זיא ,םיא ןגעװ טלײצרעד טאה קיאמ
 ־עײדיא רעד ןופ ןעײרפאב טנאקעג טינ ןפוא־ןיאב ךיז טאה רע .טביוראב
 ךיז טלאה רע ןוא ,ךאנ טבעל ןאי רעד .ןפאשעג ךיז טאה רע םאװ ,םקיפ
 טלאה קיאמ .ןאראטסער ןופ ךיק רעד ײב ןרעמאק יד ןופ רענײא ןיא ףיוא

 .ןוױטאמ עלעקגוט ענעגײא ענײז בילוצ טראד םיא
 ־עגנא זיא ןאמםארג ןעװ ,ךעלקידײל ןעװעג ןיוש זיא ״קאילאפ״ רעד
 טקוליסעג טםעג עטקיטעפשראפ ןבאה שיט א ײב טראד ןוא אד .ןיהא ןעמוק
 ןיא לשרט א ײב •סרעגלעק עקידלודעג ןוא עדימ יד טימ תונובשח ערעײז
 טאה ,שיט םײב רענלעק א ךאנ טימ .ןקיאמ ןעזרעד ןאמסארג טאה לקגיװ
 ןעװעג זיא ןאראטסער ןיא ערעפסאמטא יד •סיב ןלענש א טפאכעגפא דע
 עכעלשטנעמ ןופ שינעטכידעג רעקילײװטשרע רעד ךאנ קיפמעד ןוא םײה
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 ־עג עסײה ןופ עראפ רעד ךאנ ,ןעװעג טינ טראד ןיוש ןענעז סאװ ׳רעבײל
 אבע ןא זא ,טכאדעג ךיז טאה סע ןוא ,ןעגנאגראפ ןיוש זיא סאװ ,ןטכיר
 ,ךאנ טגנעה ,ןגארטעג גנאל טינ טשרע אד ךיז סאה םאװ ,אה־וה םעד ןופ
 ןוא ןטלאפ ןסאנ ןײז ןיא טאה ןאמםארג .ןטפול רעד ןיא ׳טרעװילגראפ
 עקידײל יד ךרוד ,ראב רעד ײבראפ טראשעגכרוד ךיז םעריש ןםאנ ןטימ
 טראד ןופ טאה ןעמ םאװ ,לקניװ א ןיא לשיט א ןבילקעגסיוא טאה ןוא ,ןשיט

 .ןײרא ךיק ןיא ריט יד ןעז טנאקעג

 רעטנוא טקײװעגכרודא דמעה סאד ,רעטציװשראפ א ,ןםעזעג זיא קיאמ
 ןקירעדינ ןײז וצ יטפעלקעגוצ ראה עצראװש יד ,לקער־םראפינוא םעד
 טפאכעג רע טאה ,טעברא רערעװש רעד ןופ דעטפעשעגסיוא ןא .ןרעטש
 ןעװ .טײקיריג רעקירעגגוה טימ ןעגנולשראפ ײז ןוא רעלעט ןופ סגםיב יד

 ךרוד טײז א טימ ךרודא ךיז טראש םאװ ,ןאמ ןרעטלע םעד ןעזרעד טאה רע
 זיא ליומ סאד שטאכ ,ןעײק טרעהעגפיוא לאמאטימ רע טאה ,ןשיט ןעײר יד
 ׳לעק רעד ןיא ןקעטש ןבילבעג םיא זיא ןםיב רעד .לופ ןעװעג םיא ײב
 ןפורעגםיוא טאה רע ןוא ,ןדגוצעגגא ךיז ןבאה ךעלגײא עצראװש ענײלק ענײז

 * לוק טקיטשראפ א טימ

 !סאב רעד ךאד זיא םאד !אגאב אלא —

 ־עג טאה סאװ ,רענלעק רעד טגערפעג טאה — !סאב א ראפ סאװ —
 .שיט םײב םיא טימ ןסעג

 ־עג קיטראפ לענש זיא רע ^סרעפטנעעג טשינראג םיא טאה קיאמ
 .עקטעװרעס יד טפאכעג טאה ,ליומ ןיא טאהעג טאה רע סאװ ,ןסיב ןטימ ןראװ
 ־גאװ יד טעלגעגוצ ךיז ,ליומ סאד ,ןרעטש ןופ סײװש םעד ךיז טשיװעגפא
 ןוטםיוא ןפלאהעג םיא טאה רע .ןענאמסארג וצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא ,סעצ
 ־תעשב ןוא ,םעריש ןוא וטוה םעד םיא ןופ ןעמונעגקעװא טאה ,ןטלאפ םעד

 טמעגאב ןעמ יװ ,ןאט ןשיראילימאפ־קידלכײמש א טימ טגערפעג השעמ
 .טנײרפ ןטלא ןא טסירגאב ןעמ ןוא

 ײדײל יד זיא ואװ ןוא ? ןײלא זיא םאב רעד —

 ? ידײל עכלעװ —

 סאװ ,םעסימ יד ,ןײמ• ךיא .סאב ןטימ קידנעטש זיא םאװ ,ידײל יד —
 .קידנעטש םיא טײלגאב

 .אטשינ טנײה אד זיא יז ? גרעבנזאר םימ —
 ? ןײלא םאב רעד זיא ? יוזא —

 .ןײלא ןיב ךיא ,אי —
 .ןאמסארג רעטםימ ,טוג יוזא טײז ,אד ךײא טצעז .טוג זיא םאד —
 — ״לקניװ א ןיא •ןציז וצ רעמעווקאב זיא אד .ןעמאנ רעײא טציא סײװ ךיא

 .ךיק ןופ קעװא ,לקניװ רעדנא ןא ףיוא ןא קיאמ טתיװ
 .ןאמסארג טגאז — ,אד ןציז רעםעב לעװ ךיא ,ןײג —

 ? גאטימ ? םאב םעד ןריװרעם ךיא ןאק םאװ .ליװ םאב רעד יװ —
 •ײט זאלג א ןעגנערב רימ טסנאק וד .ןסעגעג ןיוש באה ךיא ,ןײנ —
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 ־ראפ ,׳טשרעוצ דימ גאז .טײצ גונעג אד זיא סע ׳ןלײא טינ ךיד טספראדאב
 י ןײלא ןיב ךיא םאװ ׳טוג סע זיא םאװ

 עקאט ןיוש ךײא באה ךיא .סאב ןראפ סײנ םעפע באה ךיא לײװ —
 ןעמ ראנ ׳לעטאה ןיא ןעגנולקעגנא וליפא ךײא באה ךיא .ןעז טלאװעג
 ןדניבראפ טלאװעג ךימ טאה ןעמ .גנוידניבראפ קיק ןבעגעג טינ רימ טאה
 זומ ךיא זא ׳טגאזעג רימ טאה ןעמ .ןיראטערקעס רעד טימ ׳ידײל רעד טימ
 סאװ ׳סײנ יד לײװ ׳ריא טימ ןדײר טלאװעג טינ באה ךיא .ריא טימ ןדײר
 ןײז טעװ ריא ׳סײװ .ךיא .ןאמםארג רעטסימ ׳ןײלא ךייא ראפ זיא ׳באה ךיא
 ךיא ןוא — ׳קגואװ א טימ וצ רע טיג — ׳םעד ןיא טריםערעטניאראפ רעײז
 טשרעוצ ךימאל ראנ .םעד ןיא טריםערעטניאראפ טינ זיא ידײל יד זא ׳סײװ

 .ײט יד ןעגנערב ךײא
 וטםאה םײנ א ראפ סאװ ׳רימ גאז •םעד ראפ טײצ אד זיא סע —

 •קעװא ךיד ץעז זרימ ראפ

 .טינ רעדא אד זיא סאב ןײמ יצ ׳ןעז ראנ ליװ ךיא —
 ? סאב רעכלעװ —

 ןדײר טינ ךיא ןאק ׳אד זיא רע ביוא .ןאראטסער ןופ סאב רעד —
 םעד ׳ןײמ ךיא ׳ןאפ םעד לעװ ךיא .טײטשראפ רע .ןכאז יד ןגעװ ךײא טימ

 .לאמ דעדנא ןא ןרעלקרעד םאד ׳רעטסימ

 •זײרא ךיק ןיא פא־טפיול ןוא ןטײז עלא ףיוא םורא ךיז טקוק קיאמ
 % רענעדירפוצ א ׳טגאז ןוא ײט טימ קירוצ רע טמוק םורא טונימ ראפ א ןיא

 טציא באה ךיא .ןסע ןעגנאגעגמײהא ׳אטינ זיא סאב רעד ׳ןײנ — י
 ׳ליפ טינ .ןאמםארג רעטםימ ׳ךײא טימ ןדײר ןענאק לעװ ךיא .טײצ לסיב א
 זא ׳יוזא ןפערט ךײא ךיא ןאק ואװ ׳ןאמסארג רעןטםימ ׳רימ טגאז .לםיב ־א
 ךײא ראפ באה ךיא םעראװ ׳טרעטשעגמוא ןדײרכרוד ךיז ןענאק ןלאז רימ
 ןיא טריסערעטניאראפ רעײז ץיז טעװ ריא זא ׳םײװ ךיא .םײנ עטוג ׳סײנ

 ?ןפערט ךײא ךיא ןאק ואװ .ןגאז וצ ךײא באה ךיא םאװ ׳םעד
 םאד רימ וטםנאק ? רימ ראפ וטסאה םײנ א ראפ סאװ ׳רימ גאז —

 ? טרא ןפיוא ןגאז טינ
 ־רענ טימ םורא קיאמ ךיז טקוק — ׳טעז ׳ןאמסארג רעטסימ ׳ריא —
 טינ טעז רערעדנא ןײק רעבא — ׳ןאראטסער ןרעביא וטײקיאורמוא רעזעװ
 לאז רעדא ׳ןפור יוזא ךײא ךיא געמ ... ןאמםארג רעטםימ .טינ טרעה ןוא
 לקגעב גערב א ףיוא ךיז קידנצעז ׳קיאמ טגערפ — ?םאב ןפור ךײא ךיא

 .ןענאמםארג טימ םינפ־לא־םיגפ
 ? ןעמאנ ןײמ וטסײװ ןענאװ ןופ —

 טםײװ טאטש עצנאג יד ? ןאמםארג רעטםימ ןופ טינ טסײװ רעװ >—
 עכלעװ /ךאמםארג ןוא ןאמסארג״ עמריפ רעד ןופ ׳ןאמםארג רעטסימ ןופ
 ׳א .קורבגנירפם ןיא אד םראפ־טימס יד ץיזאב ןיא ןעמונעגרעביא טאה
 רעײז וטנעז ריא זא ׳םײװ ךיא .ןאמםארג רעטםימ ןופ טרעהעג ליפ באה ךיא
 /ךאמסארג ןוא ןאמםארג״ עמריפ רעד ןופ פאק רעד ׳שטנעמ רעטנענימארפ א
 ־ירב א ןראװעג זיא םאװ ׳ןאמםארג רידאגירב ןופ רעטאפ רעד טנעז ריא
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 .ןאמםארג רעטסימ ׳ךייא ןגעוו ץלא סײוו ךיא ׳א .המחלמ רעד ןיא רידאג
 רענײא טנעז ריא .ךײא ןגעװ ךם א טלײצרעד רימ טאה ןײטשנראב רעטםימ

 .דנאל ןיא דעיוב עטסערג יד ןופ
 י ןײטשנראב רעטסימ זיא רעװ —

 ,ןײטשנראב דראנרעב ׳ןײטשנראב רעטםימ ? טרעהעג טינ .יב־יב —
 א .רעטכיר עלא טימ ךיז ןעק .טאטש ןיא טאקאװדא רענעעזעגנא ןא זיא
 ןענעז עלא — ׳ינריוטא־טקירטםיד דעד ׳ראיעמ רעד .ןשיטילאפ רעםיורג
 ־אב ךיז טלאװ ריא .רעטכיר ןרעװ ןײלא דלאב יאדװא טעװ .טנײרפ עגײז
 ןפערט עקאט ךיז ליװ רע .ןאמסארג רעטםימ ׳םיא טימ ןענעקאב טפ׳ראד
 .ןאמםארג רעטםימ ׳ריא םאװ ׳ןביולג ןבלעז םעד ןופ זיא רע .ךײא טימ

 .דײ א ךיוא זיא רע
 רע לױו סאװ בילוצ ןוא ? םיא טימ ןפערט ךיז ךיא לאז םאװ ךאנ —

 ? רימ טימ ןעז ךיז
 ןשטנעמ א ןענעק וצ טוג זיא םע .ןפלעה ליפ רעײז ךײא ןאק רע ׳א —

 .רע יװ
 ? ןפלעה רימ רע ןאק םאװ ןיא —

 טימ טאה ריא סאװ ׳ךוםכם םעד ןכײלגםיוא ןפלעה ךײא ןאק רע —
 .ןעמענוצרעטנוא םאד טײרג זיא רע •סיקםלאװאק יד

 ן םיקםלאװאק יד טימ ןעד ךיא באה ךוסכם א ראפ סאװ —
 .ןײמ ךיא סאװ ׳ןאמםארג רעטסימ ׳טםײװ ריא . . . םה —

 .ןאט ןשירעלעפאב א טימ ןאמםארג טגאז — יגאז ׳וטסנײמ סאװ —
 ׳טסואװעג ךײלג טאה ׳ןאמסארג רעטסימ ׳ריא .יוזא זיא ךאז יד —
 יד ןופ טינ ןענעז ײז זא ׳סיקסװאלםאז יד טימ ןפארטעג ךיז טאה ריא ןעװ
 טאה ריא .טקעמשרעד דלאב ײז טאה ריא יװ ׳יעה .םיקסלאװאק עקיטכיר
 .ןיראטערקעם רעײא ׳ןײמ ךיא ׳ידײל יד ךיוא יוזא ןוא ׳טגאזעג יוזא דלאב םע
 ןוא ׳ןשטנעמ עמערא ןענעז ײז ׳סיקסװאלסאז יד ןגעק טשינראג באה ךיא
 ׳ןאמסארג רעטסימ ׳טאה ריא .עמומ ענעגײא ןײמ זיא יקסװאלםאז ינאפ יד
 טלאװ ריא .עילימאפ עמערא ןא טכירעגפיוא ׳ײז ראפ ךאז עטוג א ןוטעג
 טכארבעג טאה ריא קילג א ראפ םאװ ׳דײרפ א ראפ םאװ ׳ןעז טפראדאב
 ־עג םע טאה ריא םאװ ׳טנעטנאק ץיז טגעמ ריא .יקסװאלםאז עילימאפ רעד
 םיבורק עטײװ ראנ ׳םיקםלאװאק עקיטכיר יד טינ ןענעז ײז וליפא ןעװ ׳ןוט
 ־נא ץנאג א ראג זיא יקםלאװאק רעקיטכיר רעד .ןיקסלאװאק םענעי ןופ
 רעטסימ ׳ריא טניז .ןענופעגםיוא קירוצ גנאל טינ אד םע באה ךיא .רערעד
 רימ ךיא באה ׳רעקיטכיר רעד טינ זיא רע זא ׳טגאזעג רימ טאה ׳ןאמםארג
 ־עג סע באה ךיא .ןקיטכיר םעד ןעניפעגוצסיוא ןעמונעגנײרא פאק ןיא
 ךיא באה טציא ןוא .ןקיאוראב וצ ןםיװעג רעײא ידכ ׳ןגעװ טרעײא ןופ ןוט

 ... םיא
 טנאקעג םיוק םיא טאה רע םאװ ׳סעכ ראפ ןראװעג ךײלב זיא ןאמםארג
 ׳קילב ןטצײרעג א ןטימ ןײרא ןגיוא יד ןיא ןקיאמ קידנקוק .ןרילארטנאק

 :ןפורעגנא ךיז רע טאה
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 !םיא טםאה וד ׳סײװ ךיא —
 ? ןאמסארג רעטסימ ׳סע טסײװ ריא —

 ןטשרע םעד ןופ .טסואװעג גנאל ןופ ןיוש סע באה ךיא .רעם ׳סעי —
 טםיױו וד זא ׳טסואװעג באה ךיא .ןפארטעג ךיד באה ךיא םאװ ׳טנעמאמ

 .ןבעגםיורא טינ םיא טסליװ וד ראנ ׳זיא רע ואװ
 ־ױאפ טימ רעביא קיאמ טגערפ — ?ןבעגסיורא טינ םיא ליװ ךיא —
 זיב טםואװעג טינ ןײלא באה ךיא ׳ןאמםארג רעטסימ ׳ןײנ — .גנורעדנואװ
 ראפ א טימ ׳םעד ןגעװ ןראװעג ריואװעג טשרע ןיב ךיא .םיא ןגעװ טציא
 באה ןוא טגערפעגכאנ ךיז באה ךיא .םענײז בורק א ךרוד ׳קירוצ געט

 .ןאמסארג רעטםימ ׳ןגעװטרעײא ןופ .ןענופעגסיוא
 ,טלאק ןאמסארג טגערפ — ? םיא וטסטלאהאב ואװ —

 ? ןעמעװ —
 .ןיקסלאװאק ןאי —

 ? םיא טלאהאב ךיא —
 ןגיוא יד ןיא ךײלג םיא טקוק ןוא ןאמסארג טגאז — ׳אי ׳אי >—

 .ןײרא
 ? ןןטלאהאב םעפע םיא ךיא לאז סאװראפי .טינ םיא טלאהאב ךיא —

 ? רע זיא ואװ ׳רימ גאז .זיא רע ואװ טםיױו וד זא ׳ךאד טסגאז וד —
 .ןאמםארג רעטסימ ׳טרא ןפיוא ןגאז טינ ךײא ךיא ןאק םאד —

 ? םאװראפ —
 טימ לעװ ךיא זא ׳ץיטשנראב רעטםימ טגאזעגוצ באה ךיא לײװ —
 .םיא וצ ןזאלרעביא ץלא לעװ ךיא .םיא ןא ׳ןײלא ןעלדנאהראפ טיג ךײא

 ? םאו־חאפ ׳—
 .טאקאװדא סיקסלאװאק ןאי ךיוא זיא רע .טאקאװדא ץימ זיא רע —

 ?טאקאװדא ןא ןבאה אד ןעמ ףראדאב םאװ וצ —
 ךײא ןטלאװ ךיא .ךאז אזא ראפ טאקאװדא ןא ןבאה ףראדאב ןעמ ׳אי —
 ־נראב .ןײטשנראב רעטםימ טימ ןדײרכרודא ךיז ׳ןאמסארג רעטםימ ׳ןטארעג
 טאה רע .לבארט ןופ טפעלשעגסיורא ןשטנעמ ןײא טינ ןיוש טאה ןײטש

 .סולפנײא
 טאה סאװ ׳סעכ ןײז ןעמאצ וצ חופ א ןוטעגגא ץלא ךיז טאה ןאמסארג

 ןלכײמש א טימ טגאזעג טאה רע ןוא ׳םיא ןיא שכאקעג
 .סולפנײא ץיק ןבאה טינ ףראדאב ךיא ןוא לבארט ןיא טינ ןיב ךיא —
 ןכײלגסיוא ךיז ןעמוקסיוא טעװ סע זא ׳טנײמעג ראנ באה ךיא —
 ןפראדאב ׳ןאמםארג רעטםימ ׳ךאד ריא טעװ ׳ןעמעלא ךאנ .ןיקםלאװאק טימ
 ןופ טינ ןענעז םיקםװאלםאז יד .ןיקסלאװאק ןקיטכיר ןטימ ןכײלגםיוא ךיז

 .עקיטכיר יד
 רעד ןופ ןגיוא יד ןעמוגעגרעטנורא טינ טײצ עצנאג יד טאה ןאמםארג
 ךיז טאה ריט יד ןעװ ׳לאמ ךעלטיא .ןײרא ךיק ןיא טריפ עבלעװ ׳ריט
 ׳עראפ רעמעראװ א ץוחא .קינײװעניא קוק א טפאכעג רע טאה ׳טנפעעג
 ־גזצ א טימ ןעמאזוצ ׳ריט רעטנפעעצ רעד ךרוד גאלש א ןבעגעג טאה סאװ
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 זתאפ רעבא זיא דע .ןגארקעג טשינראג ןאמםארג טאה ׳ןסיורד ןופ טפול
 ײב רעדא דיק ןיא ואמ־ץעגרע ןיקםלאװאק טלאה קיאמ זא ׳רעכיז ןעװעג

 •ךיק רעד
 __ ך ךיז טניפעג יקםלאװאק רעקיטכיר רעד ואװ ׳טסײװ וד ןוא —

 •שגערפעג רע טאה
 .סײװ ךיא זא ׳טגאזעג ךײא באה ךיא —

 ?ףיוא ךיז רע טלאה ואװ —
 יוזא ןיוש באה ךיא .ןענײטשנראב ןא ןגאז טינ ךיא ןאק סאד ׳א —■

 .טדערעג ליפוצ ךיוא
 יקסלאװאק ןאי ואװ ןחיװ דיד לעװ ךיא .רימ טימ םוק ׳יוזא ביוא —

 .ךיז טניפעג
 .ןקארשרעד קיאמ טגערפ — ו ואװ —

 .םיא וטסטלאה טראד .ךיק ןיא קינײװעניא —
 ׳זײרא ךיק ןיא טמוק ׳טוג ? ךיק ןיא — קיאמ טכאל — ?ךיק ןיא —

 .ןאמסארג רעמםימ
 .םיא ךאנ ןקיאמ ןטימ ׳קינײװעניא ןעװעג ןיוש זיא ןאמסארג

 .טגערפעג רע טאה — ?רעשאװםעפעג יד ןענעז ואװ —
 ןסײװ ןיא סרעכוק .עראפ ןוא ךיור טימ טכידעג ןעװעג זיא ךיק יד
 ־עג ךיז ןבאה ןרוגיפ עטעקאנ לטראג ןיא זיב .סנוױוא עקידנענערב רעביא
 ־עג ןיא טראד ןדפ טצעזעג טאה עראפ א סאװ ׳קנאט ןסיורג א ײב טעראפ
 ־ענ ןופ םאסראט ענעזדגארב עטעקאנ ןעזעג טאה ןאמםארג .ןליונק עטכיד
 ־עג ןוא ןבאשעג ׳פעט־לםעק עםיורג טרעײשעג ןבאה םאװ ׳רעטעברא־רעג
 עטלא ראפ א ץוחא ׳ײז ןשיװצ ןעװעג טינ זיא רעסײװ ןײא ןײק .ןשיט ןשאװ
 ךעלטשער יד טמארעגקעװא ןבאה עכלעװ ׳טנעה יד ןיא םעבראט טימ ןעיורפ
 ־יוא ןבאה רעלעט יד .סנטסאקםימ יד ןיא טרעטשינעג ׳רעלעט יד ןופ ןםע
 ןעמונעגנײרא ײז טאה סאװ ׳קנאט ןםיורג םעד ןיא ןטראשעג ךיז שיטאמאט
 ־לבריװ א ןיא יװ ןעײרד ןעמונעג ײז — שיטאמאטיוא ךיוא — ןוא ךיז ןיא

 .עראפ רעקיכאק טימ ןשאװ ןוא ןעקנעװש ׳טניװ
 ׳לחומ טײז .גאטימ ןכאנ סעפעג לסיב א ןא אד ךיז טבײלק סע —
 •ךיק יד ןעמאר ןופ טײצ יד זיא סע .שינערעקרעביא סאד ׳ןאמסארג רעטםימ
 םאװ ׳ןישאמ א דימ ןבאה טנײה ׳רעשאװםעפעג טקיטפעשאב רימ ןבאה לאמא
 — ׳רעשינעיגיה ךיוא זיא םע ןוא ׳טלעג ׳טײצ טראפש סע .ןײר רעײז טשאװ

 ׳חרוא רעקיריגײנ א ןעװעג טלאװ רע יװ ׳ןענאמםארג קראמ טרעלקרעד
 •ןעז ןעמוקעג זיא סאװ

 טעידאפעגמורא טאה רע .דײר םקיאמ טרעהעג םיוק טאה ןאמםארג
 יד טכארטאב טאה רע .ךעלעקגיװ עלא ןיא טקוקעגנײרא ׳ךיק רעד רעביא
 טקוקעגנא ןטאה ׳ןשיט טרעײשעג ׳פעט טכאמעג ןײר ןבאה עכלעװ ׳םרעגענ
 ןיא .רעלעט יד ןופ םיירש יד טמארעגקעװא ןבאה סאװ ׳ןעיורפ עטלא יד
 טלײשעג ןבאה עכלעװ ׳ןעיורפ ערעטלע ערעדנא ןעזרעד רע טאה לקניװ א
 .טאלאס ןוא טיורק ךעלטפיה טכאמעג טכערוצ ׳סעברא ןבילקעג ׳לפאטראק
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 ־יא ןענאטשעג זיא סאװ ,רעטעברא־רעגענ א ךאנ ןעזעג רע טאה ןטײז א ןיא
 ־עגגא ,רעסעמ־לפאג ,לפעל ,גראװרעבליז טרעײשעג ןוא שיט ןטײרב א רעב
 ,עימאנאיזיפ ןײק טאהעג טינ טאה ךיק ןיא רענײק .ךעלגרעב ןיא עטפידה
 ־נאפ ןײז ןופ סקיפ־עײדיא יד ריא ףיוא ןעגנעהנא ןענאק לאז ןאמסארג םאװ

 .עיזאט
 .ךיק ןיא רעטעברא רעמ ליפ ןבאה טפראדאב רימ ןבאה לאמא —
 וליפא טינ רעמ ןפראדאב רימ .טײרג טלעטשעגוצ ץלא זדנוא טרעװ טנײה
 ־יױו טרעלקרעד — ׳ןכאק םוצ קיטראפ טמוק ץלא .שײלפ סאד ןײלא ןדײגש

 .ןאט ןטלאק ןײז ןיא קיאמ רעט
 ןאמםארג םיא טגאלש — י ןיקםלאװאק ןאי טימ ןוטעג וטסאה סאװ —

 .רעביא ףראש
 ? ןיקםלאװאק ןאי טימ ןוטעג באה ךיא סאװ —

 .לוק םאד ףיוא ןאמסארג טבײה — ? סיוא םיא וטסטלאהאב ואװ —
 ןלעװ ןשטנעמ ,ךיוה יוזא טינ טדער ,טויג יוזא טײז ,ןאמסארג רעטסימ —

 .ןכערבראפ א םעפע ןיא אד טײג סע זא ,ןענײמ ךאנ ןאק ןעמ .ןרעה
 ראפ א טימ טגאזעג טינ רימ וטסאה .רעכערבראפ א טסיב וד ,אי —

 ?רעמאק ןײז ןיא םאלש ןרעטנוא ןענאי ןטלאהעג טסאה וד זא ,רעירפ געט
 •רעמאק ןײז ,רעמאק יד רימ זײװ ?רעמאק יד זיא ואװ

 ןעװעג זיא םאװ ,רוכיש םעד ,ןיקםלאװאק םענעי טנײמ ריא ,א —
 ,ןײנ ״ןײנ נטיוט גנאל ןײז ןיוש זומ רע ? רעשאװםעפעג א זדנוא ײב לאמא
 יאדװא ןיוש זיא רענעי .ןענאי רעדנא ןא ראג ןײמ ךיא •ךיא ןײמ םעד טינ

 .טיוט גנאל
 ? םענעי טימ ןוטעג וטםאה סאװ ןוא —

 ןײבעג ןײז ואװ טינ טסיױו רענײק .ןדנואװשראפ זיא ןאי רענעי —
 .ןעמוקעגניהא זיא

 .ןטלאהעגפיוא ךיז טאה רע ואװ ,רעמאק יד רימ זײװ —
 ףיוא טכאמעגרעביא יז טאה ןעמ .אטינ ךיוא ןיוש זיא רעמאק יד —

 .רעמאק־זײפש א
 •רימ יז זײװ —

 .רימ טימ טמוק ,טיארלא —
 םעגעטביולאב־ךאװש א ןיא ריט א ךרוד טריפעגםיורא םיא טאה קיאמ
 ־נא ,ןענאק־טסימ ,ןענאק־ךלימ טלעטשעגנא ןעװעג ןענעז סע ואװ ,ראדיראק
 ןריט עכעלטע •ךעלשעלפ טימ םנטסאק ״ךעלכעלב עקידײל טימ עטליפעג

 .םאלש ןפיוא עטקאהראפ ׳ןרעמאק ןופ
 םענעיורטש א טאהעג רע טאה ,ןרעמאק יד ןופ רענײא ןיא ,אד־טא —
 .טײצרעמוז וליפא ,געט עצנאג ןגילפא טגעלפ רע ןכלעװ ףיוא ,ץארטאמ
 אד ןגעלפ ןשטנעמ־ךיק לײט •ןרעמאק־ףאלש ײר א ןעװעג אד ןענעז לאמא

 .ךיק ןיא ןפאלש לאמא וליפא ןגעלפ ײז .ןקיטכענרעביא לאמא
 ? ןסאלשראפ ןטלאה םיא וטםגעלפ אד ןוא -־

 ־ראפ ריא .ײצילאפ רעד ןופ ןטאבראפ גנערטש םאד זיא טנײה —
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 .ךיק רעד ײב רעדא ךיק ןיא ןפאלש טיג ראט רענײק .ענעיגיה בילוצ ׳טײטש

 ןאזעם םעד ןיא ײרפ רעד ףיוא ןזאלוצסיורא םיא הנכס א ןעװעג זיא םע ׳אי
 .רוכיש יװ יוזא ׳קנארק ׳עגושמ ןעװעג זיא רע .געיעג־דרעפ ןופ

 ? טנײה אד זיא סאװ ןוא —
 םאד זיא טנײה .ןאמסארג רעטסימ ׳טגאזעג ןיוש ךײא באה ךיא —

 .ןװרעסנאק ׳סדוג־דנעק טנײה אד ןטלאה רימ .רעמאקזײפש א
 .ןעז טלאװעג סאד טלאװ ךיא —

 םעד טאה סאב רעד .רעמאק ירעד וצ לסילש .םעד טינ באה ךיא —
 זיא רע .אטינ אד זיא יקםלאװאק ׳ןאמםארג רעטסימ ׳ןײנ .ךיז ײב לסילש
 טניפעג יקםלאװאק ואװ ׳ןסיװ טליװ ריא ביוא .סדוג־דנעק יד ןשיװצ אטינ
 םײװ ךיא .ןקיאמ וצ ׳רימ וצ ןעמוקנא ׳רעטסימ ׳ןײמ ךיא ׳ןאפ רעד זומ ׳ךיז

 נטכוז ריא סאװ ׳יקסלאװאק ןאי םעד ןעניפעג ןאק ןעמ ואװ
 י ךוז ךיא יקסלאװאק ןכלעװ וטסײװ ןענאװ ןופ־ —

 ךיא .ןגײלנײרא טינ ליומ ןיא רעגגיפ ןײק ןעמ ףראדאב רימ ׳א —
 קנואװ א טימ רע טגאז — ׳קסע ןא ףיוא ךיז ײטשראפ ךיא ןוא ׳קיאמ םײה
 ךעטנורא טמוק ׳ןאמםארג רעטסימ ׳ריא יװ ׳ןאמ א ביוא — .ןענאמםארג וצ
 ןא טאהעג טאה ריא ןכלעװ טימ ׳ןיקםלאװאק א ןכוז טאטש ןיא זדגוא וצ
 טמאטש סאװ ׳םענײא טלעג ליפ יוזא קעװא־טיג ריא ןוא ׳טנגױ רעד ןיא קסע
 סאד זומ — ׳ןײלא ןעמאנ םעד ראפ ןיוש — ׳ןיקםלאװאק םעד ןופ פא דאנ
 רעטנאטערעטניא ןא רעײז .קםע רעטגאםערעטניא ןא ׳קםע רעטעפ א ןײז
 .ןקיאמ וצ ׳ןאראטםער א ןיא ןעמוקעגרעטנורא טינ ריא טלאװ טינא ׳קסע
 טאה קיאמ .ךיז טניפעג יקםלאװאק רעד ואװ טסײװ ןײלא קיאמ ראנ םעראװ

 .קםע םוצ לסילש םעד

 םאװ ׳טנעה ײװצ ןופ רעגניפ עקיבאנק טליפדעד קיאמ טאה לאמאטימ
 םעד יטמעלקראפ םיא ןוא ׳ךעלגנעװצפא יװ ׳טעמעשטשעגנײא ךיז ןבאה

 .זדלאה
 — י םיא טימ ןוטעג וטםאה םאװ ׳רימ גאז !ןענעגרה ךיד לעװ ךיא —
 ךיא — עירופ רענעכארבעגסיוא־גנילצולפ ןיא ןגירשעגםיוא ןאמסארג טאה
 ןטאקאװדא עטסעב יד ןלעטשנא לעװ ךיא .גניס־גנים ןיא ןקאפראפ ךיד לעװ

 ו וד ׳רעדרעמ וד ׳ןעגנערבמוא ךיד לעװ ןוא
 ןענאמםארג טפוטשעגפא טאה קיאמ — ? ןראװעג עגושמ טנעז ריא —
 ןיב ךיא ׳ריא וטנײמ סאװ — טנעה ענײז ןופ טכאמעג זיול ךיז ןוא ךיז ןופ

 !םיא טימ ןוטעג טאה ריא םאװ ׳רימ טימ ןוט טעװ ריא ןוא ׳יקםלאװאק
 ? ןיקסלאװאק טימ ןוטעג ךיא באה םאװ —

 טציא ןיוש ןסייװ רימ •םיא טימ ןוטעג טאה ריא סאװ ׳ןםיױו רימ —
 םיא טאה ריא .טלעג ןײז ןעמונעגוצ וטאה ׳טביוראב םיא טאה ריא .גנידצלא
 וצ ןבירטעג םיא טאה ריא .טנעם א ןא טקישעגקעװא םיא ןוא טעבנגאב
 ריא טנעז ןײלא ןוא ׳ןבעל ןצנאג ןפיוא טבאןנעג ךעלקילגמוא םיא ׳תורפיש

 .ןיוש םע ןםײװ רימ .דלאג ןײז ןופ ׳ןובשח ןײז ףיוא ןראװעג ךײר
 .רעטמוטשראפ א ׳ןענאטשעג זיא ןאמסארג
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 ־פא טױ קיאמ טאה — ׳ןםיװעג סאד ךייא טקינײפ טציא ןוא —
 •ןעניפעג טינ םיא טנאק ריא ראנ ,ןקיטיגראפ םיא טליװ ריא — .ןטזאלעג
 זראפרעד דיא גירק קגאד א ראפ םאװ ןוא ׳ךײא ראפ םיוא םיא ןיפעג ךיא
 טעװ ריא זא ׳רימ טעשארטס ריא .ןקיטשרעד ךימ טליװ ׳ךימ טלאפאב ריא
 ךײא ליװ ךיא ליױו ? רימ סאד טמוק סאװראפ .גניס־גניס ןיא ןקאפראפ ךימ

 ןאי זא ,טגאזעג ךײא באה ךיא ?טבוז ריא םאװ ,ןאמ ןקיטכיר םעד ןזײװ
 זיא ןאי רעד .טכוז ריא םאװ ,יקםלאװאק רעד ןעװעג טינ זיא רוכיש רעד
 סאװ ,רעקינאכעמ ןײק טינ לאמנײק ,דרעפ־ףיול ײב גנױ־לאטש א ןעװעג
 יװ .ןדנואװשראפ ץעגרע זיא רע ןוא .רעטכאט עטאהעג־הנותח א טאה
 םעד־טא ןבעגםיורא ךײא לאז ךיא ,רימ ןופ טגנאלראפ ריא .ןײרא רעםאװ ןיא
 ןײבעג ןײז ואװ ,טסײװ חור רעד זןעמענ םיא ךיא לאז ןענאװ ןופ .ןאי

 .ןעמוקעגניהא זיא
 ואװ — .ןאמסארג טגאז — ,ןוטעג באה ךיא םאװ ׳לחומ רימ ײז —

 ?ןענופעגסיוא טסאה וד םאװ ,ןאי רערעדנא רעד זיא
 ןפיוא אד ךײא םע ןאק ךיא זא טרעלקרעד ןיוש ךײא באה ךיא —
 ,ןײטשנראב ,רע זא ,ךיא ןוא ןײטשנראב ,טכאמעגפא ןבאה רימ .ןגאז טינ טרא
 ןגראמ ןעמוק ךיא ןאק ,ןטליװ ריא ביוא .רעטערטראפ רעזדנוא ןײז לאז
 ץוחא ,ןםײה זדנוא טעװ ריא ראנ ואװ ךײא וצ ןײטשנראב רעטםימ טימ
 םעד טימ ןוט וצ ןבאה טינ ליװ ןײטשנראב רעטםימ .ןענײטשרעבליז ײב

 ןלאז ןשטנעמ ליפוצ זא ,טוג טינ ללכב זיא סע .ײרד רימ ראנ .ןײטשרעבליז
 רעטםימ .ןײלא זדנוא ןשיװצ ןכײלגסיוא ךאז יד ןענאק רימ .ןופרעד ןסיװ

 טימ ןריפפיונוצ ךײא לעװ ךיא .ןרעלקרעד ץלא ךײא םאד טעװ ןײטשגראב
 ־פא ךאז יד ןלעװ רימ ןוא ,עילימאפ ןײז טימ ,ןײמ ךיא ,םיקםלאװאק יד

 הוטפ ןוא — לאמעלא ראפ לאמנײא ןקיטראפ
 — ? רעמ טינ טבעל רע ? םיא טימ זיא םאװ ןוא ? עילימאפ ןײז טימ —

 .טײקיריגײנ טימ ןאמםארג טגערפ
 ,ןײטשנראב רעטסימ טימ ,ןגראמ .ןגאז טינ טציא ךײא ךיא ןאק םאד —

 •ןרעלקרעד ץלא ךײא רימ ןלעװ
 רעד זיא ,ןענופעגסיוא טםאה וד םאװ ,רעד זא ,ךיא םײװ ןענאװ ןופ —

 ?יקסלאװאק רעקיטכיר
 ־רעביא ןײלא ךיז ריא טעװ ,ןרעה םע טעװ ריא ,ןעז םע טעװ ריא —
 רעכלעװ ןוא רעקיטכיר רעד זיא םע רעבלעװ ,ןסיװ ןיוש טעװ ריא .ןגײצ
 יד טינ זיא יקסװאלםאז סעסימ זא ,טסואװעג דלאב ריא טאה טא .טינ
 ךיז ןענאק רימ ואװ ,רימ טגאז .ןיקםלאװאק ןקיטכיר םעד ןופ רעטכאט
 טליװ ריא ואװ .ךיא ןוא ןײטשגראב רעטסימ ,ריא — ,ײרד רימ ,ןפערט

 .ןענײטשרעבליז ײב טינ ראנ ,ןײלא
 .לײװ א טכארטעגכאנ טאה ןאמםארג

 ־אטראפא .לעטאה ןיא רימ ײב .ירפרעדניא דעגײזא ןעצ ,ןגראמ —
 .2 טגעמ

 .ןבאה טינ הטרח ןײק טעװ ריא ,ןעז טעװ ריא .טכאמעגפא ,טוג —
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 ײז ׳ךיד טעב ךיא .ןיטעג באה ךיא סאװ ׳גנאב רעײז רימ טוט סע —
 .ליטש ןאמסארג טגאז — ׳לחומ רימ

 רעטםימ ,טנײמעג טינ טאה ריא ׳םײװ ךיא ,דניאמ רעװענ ,א —
 רעײא ןיא שוטנעמ א ,סײװ ךיא .ןזטעג ןוא טגאזעג טאה ריא םאװ ,ןאמםארג

 .ןסעגראפ לאמא ךיז ןאק עיצאוטיס
 ? עיצאוטיס ןײמ ןיא —

 זיא ןעמ ןעװ ,ןאמסארג רעטסימ ,לחומ רימ טײז . . . ןײמ ךיא —
 לבאפאק ךיוא ךיא ןיב ,סעכ ןיא רעװ ךיא ןעװ ,ךיא .טגערעגפיוא יוזא
 ־םיוא ןיוש ךיז ןלעװ רימ •םעד ןופ רעמ טינ טכארט .ךאז אזא ןוטוצפא

 ןיא טנגער םע ? יםקעט א ןפור ךיא לאז .ןענאד ןופ קיג רימאל ,ונ .ןכײלג
 ףראדאב רענײק .ןפערט אד ךײא לאז סאב ןײמ זא ,טינ ליװ ךיא .ןםיורד
 ןאט א טימ קיאמ טגאז — ? יוזא טינ ,טכאמעגפא ןבאה רימ סאװ ,ןסיװ טינ

 ז יוזא טינ ,זדנוא ןשיװצ ןבײלב ףראדאב סאד — .טײסשיראילימאפ ןופ

8 

 ,םימעג ןגנירג א טימ ,ןפאלשעג קיאור רע זיא טכאנ יד אקװד ,ענדאמ
 ןעװעג זיא םע :ןצראה ןופ טלקײקעגפארא ןעװעג מיא ךיז טלאװ ץיטש א יװ
 ןוא טקירדעג םיא טאה םאװ ,אשמ רערעװש א ןופ טײרפאב ךיז טלאװ רע יװ
 סע טאה ,ןגראמירפ ןיא טפאכעגפיוא ךיז טאה רע ןעװ .דרע רעד וצ ןגיובעג
 ־נײרא טאה סאװ ,ןוז־גנילירפ עשירפ יד יװ עקאט ,ץראה ןײז ןיא טלכײמשעג
 ראלק ןײלא םיא זיא םע .לכײמש ןראלק א טימ רעטצנעפ ןײז ןיא טנײשעג
 זא ,הבשחמ ןײז ןיא ןםעגעגגײא ךיז טאה סאװ ,סקיפ־עײדיא יד זא ,ןראוועג
 יד ןופ רענײא ןיא רעדא ךיק רעד ןיא ואװ־ץעגרע ךיז טניפעג יקסלאװאק
 יקםלאװאק .ןדנואװשראפ זיא ,ןסאלשראפ טראד םיא טלאה קיאמ סאװ ,ןרעמאק
 רע זיא רשפא .רעכיז ןעװעג טציא רע זיא םעד ןיא — ,אטינ טראד זיא
 ״שרעדנא ץעגרע רע זיא רשפא .אטשינ רע זיא טנײה .ןעװעג לאמא טראד

 טלעטשעגפא קידנעטש ךיז טאה ןאמםארג .ןטלאהאב םיא טלאה קיאמ ואװ
 טינ רע זיא ןיקםלאװאק רעדנא ןא ןיא .ןכעלגעמ םעד ןופ ץענערג רעד ײב
 ?רעקיטביר רעד ,רעתמא רעד ןײז עקאט רענעי לאז .טריסערעטניאראפ
 ףוצרפ םעד ןוא רוגיפ יד טלוב יוזא טלאמעגסיוא םיא טאה עיזאטנאפ ןײז
 <םיא ןופ גײנפא ןא זא ,טהלװעאב טאה רע םאװ ,רעשאװ־סעפעג םעד ןופ
 ןא ףיוא ,ןעגנאגאב םיא ןגעק זיא רע סאװ ״דלװע יד ןגארטרעבירא סאד יװ
 ן׳תמא םעד ןגעק טארראפ א יװ םיא ײב ןעמוקעגםיוא טלאװ ,ןיושראפ רעדנא
 ״״קאילאפ״/ ןאראטםער מעד ןופ רעשאװ־םעפעג רעד ,יקסלאװאק .ןיקסלאװאק
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 רעכעלנעז־ועפ א ,םיא ןופ לײט א ןראװעג זיא ,ךיז ןיא ןגארטעג טאה רע םאװ
 טימ טרפ ןסיװעג א ןיא טריציפיטנעדיא ,ךיז ןיא טמעראװעג טאה רע סאװ ,ןיגע
 ןא ףיוא רעטאפ ןײז ןטײבדאפ טינ ןאק רע יװ ןוא .רעטאפ םענעגײא ןײז
 ביוא ןוא .ןיקםלאװאק םעד ןטײבראפ טינ ךיוא רע ןאק יוזא ,ןדײ רעדנא
 ןאק ,טלאהאבםיוא ןיא ןײג ןוא ,טםײג א ,םאטימ א ןרעװ ליװ יקםלאװאק רעד
 זומ רע ראנ ,ןײש רעקיטכיל רעד ףיוא טראד ןופ ןפעלשםיורא טינ םיא רע
 ךרוד טינ הלװע יד ןקיטיגאב ןוא ,סאטימ א ,טםײג א יװ ןעלדגאהאב םיא
 א ןופ גנוניולאב א ךרוד ראנ ,עיצאםגעפמאק רעלעידעטאמ רעכעלנעזרעפ
 ץיז ןלעטשנדירפוצ רעמ טינ ןאק רע יװ טקנופ טא ,רעטקאראכ ןקיטםײג
 טימ ,גנוריפפיוא רעשילאראמ טימ ראג ,ףליה רעקידתושממ טימ רעטאפ
 ׳תועט םעד ןטכירראפ וצ ןפוא רעטםעב ןוא רעקיצנײא רעד .םיבוט־םישעמ
 ־רעבליז ןעמענוצנא זיא טנגױ ןײז ןופ — ,תועט ראנ ,הלװע רעמ טיג ןיוש —
 ־יטםגיא עראטינאמוה עשירעוטליואװ א ןלעטשפיוא ןוא הבוט־הצע םנײטש
 ןוא קגארפ ףראדאב רע .ןעמאנ םמענעי ףיוא ןפורגא לאז רע םאװ ,עיצוט
 םיקםלאװאק ףיוא טקעיארפ ןטנאלפעג םעד ןפדרנא ,תױנפ םוש ןא ,ײרפ
 — ,ןעמאנ סרעטאפ ןײז ףיוא טינ ,ןײנ .״רעטנעצ־יקםלאװאק רעד״ .ןעמאג
 טקעיארפ םעד ןפורנא לאז רע זא ,םיא ןופ טגנאלראפ ןײלא רעטאפ רעד
 גנונעכערסיוא ןא רעבא ,ןעמאנ םעד ןקיבײאראפ — ,ןעמאנ םיקםלאװאק ףיוא
 םעד ײב .עילימאפ ןײז ראפ רעדא ךיז ראפ שזיטםערפ ,ןעזנא ןעניװעג וצ
 עלא ןעמוקרעביא זומ רע .ןײז קראטש טציא זומ רע .ןטלאה ךיז רע זומ
 םענעגײא ןײז ןגעק וליפא ,ןעמעלא ןגעק ,קיטײנ ביוא ,ןלעטש ךיז ,תועינמ
 רעדײא ,ןעײרפאכ המשנ ןײמ זומ ךיא ?ןא ןשטנעמ רימ ןעײג םאװ״ .ןוז

 .רעכיז ןוא טסעפ ךיז ראפ רע טגאז ,״טעפש טרעװ סע
 ןקיאמ טימ ךיז ןפערט וצ טמדטשעגוצ טאה רע סאװ ,טאהעג הטרח טאה רע
 טאהעג הטרח ךיוא טאה רע .טינ ראג םיא ןעק רע סאװ ,ןײטשנראב םעד ןוא
 ןקיטכענ םעד ןופ גנאגםיוא םעד טימ שטאכ ,ךארבםיוא ןקוטכענ םעד ףיוא
 טציא טאהעג וליפא טאה רע .ןדירפוצ ןבילבראפ דארג רע זיא טנעדיצניא
 ערעמיכ יד ןרעטשעצ ןפלאהעג םיא טאה רע :ןקיאמ ראפ ליפעג טוג א
 ,גנוקידײלאב רעד ראפ םיא ןקיטיגאב וצ טרעלקעג טאה רע .עיזאטנאפ ןײז ןופ
 וצ ןעװעג םענעגגאמוא םיא זיא סע .טנעה ענײז ןופ ןטילעג טאה רע םאװ
 .ןײטשנראב טאקאװדא םעד טימ — רעמ ךאנ ,ןקיאמ טימ לאמאכאג ךיז ןפערט
 עכלעוו ,״סרעיאל־רעטםייש״ ענעפורעגיוזא פיט םעד טנעקעג טוג טאה רע
 ־ירעלדניװש ײלרעלא ןוא ״סיקוב״ ,םרעטםגנעג ןקידײטראפ וצ ךיז ףיוא ןעמענ
 לאז ןעמ זא ,לעטאה ןיא ןגאזנא ןגעװ טכארטעג טאה רע .ןעגנומעגרעטגוא עש
 ןםאלשאב ,תעדה־בושײ ןצרוק א ךאנ ,טאה רע ראנ ,םיא וצ ןזאלוצ טינ ײז
 ראפ ןקיאמ ןעניולאב טנײה ךאנ עקאט רע טעװ ,םגטשרע .ןעמענוצפיוא ײז
 טאקאװדא םעד ןוא ,טנעה ענײז ןופ ןטילעג ןטכענ טאה רע סאװ ,םעד
 ןטנעצ א ןגאזראפ ןיוש טעװ רע זא ,םינפ־תלבק אזא טימ ןענעגעגאב רע טעװ

 ־רעטםײש״ רעד ,ןענײמ רע טעװ ,טינ רעמאט .םיא טימ ךיז ןבײהוצגא טינ
 םיא ךיז טקערש ,םיא ראפ ארומ טאה ,ןאמםארג קיזײא ,רע זא ,״רעיאל

 .ןעמענוצפיוא

209 



 ־רעגנױ א :טלעטשעגראפ םיא ךיז טאה ןאמסארג יװ ןעזעגםיוא טאה רע
 טימ גוצנא םעגעטעיאש־יולב ןקיטראב־ײװצ א ןיא ,רעקיםײרד יד ןיא ןאמ
 עטנכײצעגגא םיוק ,עניד ײװצ טימ ,טאװארק ןעיולב א ןוא דמעה ןעיולכ א

 ,ךעלעצנאװ ראפ זאנ רעד רעטנוא פיל רעטעקאנ רעד ףיוא ןכירטש עצראװש
 .ןגיוא עקידנפיולמורא עקיאורמוא־שלזײמ ,עקידנעשטשילב־לקנוט ראפ א טימ
 טײקכעלפעה רעטפאכעגרעביא ןא טימ ,לכײמש ןטלעטשעגנא ןטײנעג א טימ
 ןענאמםארג טנעקעג טלאװ רע יװ יוזא ,טײקטײרב רעשיראילימאפ א ןוא
 רע ךעלקילג רעײז יװ ,ןדלאמעג לעטש ןפיוא ךײלג רע טאה ,ןראי ןופ ןיוש
 גערב וצ גערב ןרפ ,ןבושח רעײז םעד םינפ־לא־םינפ ןענעגעגאב וצ זיא

 .״ןאמסארג ןוא ןאמםארג״ עמריפ רעד ןופ ףעש ןטםואװאב
 ןציז קידנבײלב ,ןאמםארג טאה — זךײא ראפ ןוט ךיא ןאק סאװ —
 ןוא םיא קידנזאל ,ןאט ןטלאק־זײא ןא טימ טקאהעגרעביא םיא ,טרא ןפיוא

 .שיט ןײז ראפ ןייטש ןקיאמ

 .ןאמרעגנױ רעד טגערפ — ן ןצעז ךיז ךיא געמ —

 שינאקאל טרעפטנע רע זיב ,לײװ ערעגנעל א ,לײװ א טגײװש ןאמסארג
 :ןקורט ןוא

 .ןשטנעמ רימ וצ ןעמוק ןפראד םע .גנאל ףיוא טינ דאנ ,טגעמ ריא —

 םע ןלעװ רימ .ןאמםארג רעטםימ ,ןרעטש טינ גנאל ךײא ןלעװ רימ —
 .זיא טײצ רעײא רעײט יװ ןסײװ רימ .רוציקב ןכאמ

 .רעביא ןאמםארג טגערפ — יךײא ראפ ןוט ךיא ןאק םאװ —
 טקורעגפא ,ץלא טײטש רעכלעװ ,ןקיאמ ףיוא קוק א טפאכ ןײטשנראב

 :לכײמש םענעםאגעצ א טימ ןא־טבײה רע רעדײא ,טײז א ןא לסיב א

 רעטםימ ,ךײא ראפ ןוט םעפע ןענאק רימ זא ,טנײמעג באה ךיא—
 .ךיא ןוא — ,ןקיאמ ףיוא ןא רע טזײװ — ,טנעילק ןײמ ,ןאמםארג

 ?רימ ראפ ןוט ריא טנאק םניוזא םאװ ?רימ ראפ ןוט םעפע טנאק ריא —
 .םינפ טםנרע ןא טימ ןאמסארג טגערפ —

 ןוא ,ךײא טימ ןדײר וצ טײהנגעלעג יד טאהעג טאה טנעילק ןײמ —
 ןענופעג טאה — טנעילק ןײמ ,ןײמ ךיא ,רימ זא ,ןסיװ טזאלעג ךײא טאה רע
 טאה ריא םאװ ,יקםלאװאק רענעי .טכוז ריא םאװ ,ןיקםלאװאק ןקיטכיר םעד
 ,רעקיטכיר רעד טינ זיא ,םיא טימ טכײלגעגסיוא ךיז ,ןגאז וצ יוזא ,טקיטיגאב

 .ןײלא סע טםײװ ריא יװ
 ? ךוז ךיא ןיקסלאװאק א ראפ םאװ ריא טסײװ ןענאװ ןופ —

 א םענײא טכוז ריא זא ,טםײװ טאטש עצנאג יד .סע ןסײװ עלא ,א —
 טאהעג ,ןגאז רימאל ...ןײמ ךיא ,טנגױ רעד ןיא טאה ריא סאװ ,ןיקםלאװאק
 טימ — .םעד ראפ ןקידירפאב טציא םיא טליװ ריא ןוא ,ךוםכס א םיא טימ
 רעטסימ — .ןאט ןײז דלאב רע טניפעג ,לכײמש םענעריולראפ א לםיב א
 ךיא •דיא לעיצעפם ,טנײרפ ערעײא יװ רעהא ןעמוקעג ןענעז רימ ,ןאמםארג

 ןיא ץאלפ רעײא םײוו ךיא ,טריטנעזערפער ריא סאװ ,טנעז ריא רעװ ,סײװ
 טינ ןיב ךיא ,ןײג .ןוז רעײא ןופ גנאר ןכיוה םעד ןוא טפאשלעזעג רעד
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 ׳ןיב דיא ׳טרעקראפ .טײקירעװש ךײא ןפאשראפ וצ ׳טיהאב טןןג ׳ןעמוקעג
 :ןפלעה ךײא ןעמוקעג ,טנײרם א יװ

 — וףליה סנצימיא ןיא ןעד ךיז ךיא קיטיונ ?ן&לעה רימ זןפלעה <—
 .ןאמסארג ךיז טרעדנואװ

 .טכוז ריא םאװ ,ןיקםלאװאק םעד טימילאפ םעד ןיא היימ ךיא —
 ־וצסיוא סאװ טינ באה ךיא ןוא ןיקסלאװאק םוש ןײק סינ ךוז ךיא —
 טײצ רעײא טםיזמוא ראנ טרטפ ריא .ןיקםלאװאק םוש ןײק טים ןכײלג
 טלאװ רע יװ טרא ןופ ןוטעג ריר א ךיז טאה ןאמםארג ןוא — ,ענײמ ןוא

 .ךיז ןלעטשפיוא םײב ןטלאהעג
 טאה ףוסל .טקוקעגנא םיא טאה קיאמ ,ןקיאמ טקוקעגנא טאה ןײטשנראב

 :טלמאטשעגםיורא קיאמ
 ןיא רימ וצ ןעמוקעג ןטבענ טינ ריא טנעז ,ןאמסארג רעטםימ —
 וליפא םיא טאה ריא ?יקםלאװאק ןאי א ףיוא ןגערפכאנ ךיז ןאראטסער
 טאה ריא .ךיק רעד ײב ןרעמאק יד ןיא ןוא ךיק ןיא זדנוא ײב טכוזעג
 ךיא םאװ ,יקסלאװאק ןאי םעד ןבעגםיורא ךײא לאז ךיא זא ,טרעדאפעג
 ןעװ ,ןקיטשרעד טלאװעג ךימ טאה ריא ןוא ,ץעגרע ןטלאהאב ןבאה לאז

 .ןיקסלאװאק ןײק ןלעטשוצ טנאקעג טינ ךײא באה ךיא
 ,יקםלאװאק ןאי א םענײא ןיא טריםערעטניאראפ ןיב ךיא ,תמא זיא סאד —
 ןצפופ א טימ ״קאילאפ״ ןאראטםער םעד ןיא רעשאװםעפעג א ןעװעג חא םאװ
 ,זיא רע ואװ טםײװ וד רעדא ,ןעניפעגםיוא םיא טםגאק וד ביוא .קירוצ ראי
 ־אק ערעדנא ןײק .ראפרעד ןעניולאב ךיד לעװ ךיא ןוא ,רימ וצ םיא עערב

 .ראג זיא סאד ןוא .ןא טינ רימ ןעײג םיקםלאװ
 ׳רעשאװםעפעג רעד ,יקםלאװאק ןאי רעד ,ןאמסארג רעטםימ ,רעבא —
 ךאד םע באה ךיא .טכוז ריא סאװ ,יקםלאװאק רעתמא רעד טינ ךאד זיא
 טאה ןוא גנױ־לאטש א ןעװעג זיא רע .טגאזעג לאמ ליפ יוזא ןיוש ךײא
 ,ןתמא םעד ןענופעגסיוא רימ ןבאה טציא .רעטכאט ןײק טזאלעגרעביא טינ

 .ךוםכם א טאהעג טאה ריא ןכלעװ טימ ,ןיקסלאװאק ןקיטכיר םעד
 — רעביא ןאמםארג םיא טקאה — ןןרעה טשינראג רעמ ליװ ךיא—
 ןעניפעגםיוא טםנאק וד ביוא .טגאזעג ריד באה ךיא םאװ ,טרעהעג טסאה
 רעמאק א ןיא ןםאלשראפ ןטלאהעג טםאה וד םאװ ,ןיקסלאװאק ןאי םעד
 לעװ ךיא .רימ וצ םיא גנערב ,טקינײפעג ךיוא רשפא ןוא ןאראטםער םײב
 טשינראג ךיא ליװ ןרעדנא ןײק ןופ .ראפרעד ןעניולאב טוג ,ןעניולאב ךיד
 ןוא — .ןײלא ךימ טזאל ,ךײא טעב דיא ,טײללטנעשזד ,טציא ןוא .ןרעה

 .לוטש ןופ ףיוא ךיז טבײה ןאמםאדג

 רעד טגאז — ,לײװי א טראװ ,ןאמסארג רעטםימ ,לײװ א טדאװ —
 — ,ןאט ןקיאור א טימ ,שיט םײב ןײלא ןציז ןבילבעג זיא סאװ ,טאקאװדא
 סאװ ,ןיקסלאװאק ןרעדנא םעד ןיא טריםערעטניאראפ טינ עקאט טנעז ריא
 יקסלאװאק רערעדנא רעד רעבא .ןײפ רעײז .טכוזעגסיוא טאה טנעילק ןײמ
 טערטראפ ךיא זא ,ןפארטעג יוזא טאה םע .ךײא ןיא טריםערעטניאראפ זיא
 ליפ טימ טאה ריא םאװ ,ןיקסלאװאק םעד ,ןיקםלאװאק ןתמא םעד ךיוא
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 ־.קידלוזץ ןנילבעג םיא טנעוז דיא .ךוסכם א םיא טימ טאהעג קירוצ ןראי
 ץנאג טשימראפ רשפא אד ךאנ ןענעז םע .ץלא טינ זיא םאד רעבא .בוח א
 ןפורפא ךיז ןענאק סאװ ,רעטקאראכ ןטסנרע ןא ןופ ןטקאפ ,ןטקאפ עקיגאװ
 ןוא ןאמםארג״ עמריפ רעד ןופ עיצאטופער רעד ףיוא טוג טינ רעײז
 ןיב ךיא .ךײא ראפ ןטאטלוזער עמענעגנאמוא עלעיצנעטאפ טימ ,״ןאמסארג
 ןײק ךײא ףראדאב ךיא ראנ ,ןעמאנ םײב ךאז יד ןפורוצנא טײרג טינ ךאנ

 .ןאמטפעשעג א טנעז ריא ,ןאמםארג רעטםימ ,ןגאז טינ ךם
 ־וצ ,ןאמםארג טגערפ — יטלעג ןםערפסיוא ?לײמקעלב זסאװ •י-■

 . חן .שיט םוצ קירוצ ךיז קידנצעז
 טאה ריא יװ טקנופ ,טכערמוא ןא רימ טוט ריא ,ןאמסארג רעטסימ—
 טעשארטסעג םיא טאה ריא ןעװ ,ןקיאמ טנעילק ןײמ טכערמוא ןא ןוטעג ןטבענ
 טריקאטא זליפא םיא טאה ריא .םיא ןפדור וצ ,גניס־גנים ןיא ןקישראפ וצ
 ,רעגגיפ;ערעײא ןופ קורדפא ןא ,זדלאה ןפיוא םינמיס עיולב טגארט רע .שיזיפ

 .טקיטעטשאב םע טאה ראטקאד א .ןעז ןענאק עלא םאװ
 לקער ץראװש ײנ א ,לקער־םיװרעם ןײמ ןופ ץאל א ןםירעגנײא ןוא —

 .דײר יד ןיא טאקאװדא םעד ןײרא קיאמ טלאפ — ,ןעװעג
 ..ןאמסארג ךיז טרעדנואװ — ?לקער ןײד ןופ ץאל םעד ןםירעגנײא —

 יד ןוא ןצאל יד ףיוא ןעגנאהעגנא ךיז טאה ריא .קיטכיר ,אי >—
 ,ןאמסארג רעטסימ ,טגערעגפיוא יוזא ןעװעג טנעז ריא .רעטנורא ןםירעג

 .טינ ךאז ןײק טקנעדעג ריא זא
 ןליװ ,ךיא ןוא טנעילק ןײמ ,רימ ןוא ,ןײטשראפ טכײל סע ןאק ןעמ —
 ןיא שטנעמ א — .ןא רעדיװ ןײטשנראב טבײה — ,ןענאמרעד טינ רעמ םע
 .םעד ןיא ןםעגראפ ןליװ רימ .ןגערפיוא טבײל ךיז ןאק עיצאוטים רעײא
 ,ךיא ןוא טנעילק ןײמ ,ךײא וצ ןעמוקעג ןענעז רימ ,לאמאכאנ סע גאז ךיא
 רעטקאראכ ןטאקילעד אזא ןופ ןינע ןא ןיא .ןאמסארג רעטםימ ,טנײרפ עטוג יװ
 ןוא ,טכירעג ןיא םעד טימ ןײג טינ ,ךיז ןשיװצ ןעמוקוצסיוא רעכײלג זיא

 — ,רימ .טײקכעלטגפע רעד ןיא טםואװאב טרעװ םע ,ךיז טײטשראפ ,רעדײא
 ,טגײרפ זיעטוג א רערעײא יװ רעהא ןעמוקעג ןיב דיא — ׳ךיא ,סנטםקינײװ
 ןפלעה וצ ךײא טײרג ,ןעמאנ ןטוג רעײא ןוא ךײא ראפ ץרא־ךרד טימ לופ
 ,ןגאז רימאל ׳רעמענעגנאמוא רעד ןיא. ,טאה ריא סאװ ,טײקירעװש רעד ןיא
 טוט ריא ? גנוםערפסיוא־טלעג ,לײמקעלב סע טפור ריא ןוא .עיצאוטיס
 םײװ ךיא ,לחומ ךײא ןיב ךיא ראנ .ןאמםארג רעטסימ ,טכערמוא ןא רימ
 סע ליוו ךיא .ךיז טניפעג ריא ואװ ,עגאל אזא ןיא דנאטשוצ־טימעג רעײא

 .ןגעװ הבוט סנעמעלא רעזדנוא ןופ — ןםעגראפ
 ,טנעז ריא םאװ ,רעלדניװש ,ריא ,ןםעגראפ טינ סע ליװ ךיא ןוא —
 טגאז — ,טפאשלעזעג רעד ןופ הבוט רעד בילוצ ׳ןעמעלא זנוא בילוצ ךיוא
 ןעק .ךיאװאמרעגנױ ,סיוא ךימ טכראה—,םינפ םענעטיבעג א טימ ןאמםארג
 ,ןאמרעגנױ א .ײז ןופ ליפ ןעפארטעגנא באה ךיא .טנעז ריא םאװ ,פיט.ןימ םעד
 ךיז ןטעבראוצפיורא ךעלרעװש ןעמוקעגנא אמתםמ םיא זיא סע סאװ ,ריא יװ
 ־יטכערעג ןופ טסניד ןיא עיםעפארפ ייז ןלעטש וצ טאטשנא ,טאקאוץזא ףיוא
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 םעד ךרוד ןוא טפאשלעזעג רעד ןצונ ןעגנערכ וצ טאטשנא ,ץעזעג ןוא טײק
 רעטנורא רע טקניז ,ערעיראק ןוא עיצאטופער עדילאס א ךיז ראפ ןעיובפיוא
 ־ראפ א ןוא רעטערטראפ א ,רבח א טרעװ ,ןטפעשעג עלעקנוט ןופ פמוז ןיא
 פא ךיז טנרעל ,םרעטסגנעג וליפא ,רעלדניװש ,סריטעקער ןופ רעקידײט
 עקידלושמוא ןקידלושאב וצ פא טינ ךיז טלעטש ,גנעג ערעײז ןוא רשױ רעײז
 טלעג ײז ןופ ןסערפוצסיוא ידכ ,סנכערבראפ עגעגיוטשעג טינ ןיא ןשטנעמ
 באה ךיא .רימ טימ ןוט טציא ריא טליװ םאד .לובלב םעד ןגײװשראפ ראפ
 ערעײא טימ טנאהךיא־טנאה טײג ריא .ריא יװ עכלעזא ןופ ףום םעד ןעזעג
 .רעגרע ךאנ טיג ביוא ,הסיפת רעד וצ ,קע ןײא זצ טײגרעד ןוא ןטנעילק
 ,גנױ ךאנ טנעז ריא .םטכער םעפע וצ ךיז טמענ ,ןאמרעגנױ ,קירוצ טייג

 ײז טראנ .ןעגנונעפאה עםיורג ךײא ףיוא טגײלעג טאה עילימאפ רעײא
 ־ראפ ךיז טעװ ריא ביוא ןוא .ןבעל רעײא ןופ לת ןײק טינ טכאמ ןוא פא טינ
 ערעײא יװ ,געװ ןכעלרע םעד ףיוא ןײג וצ ןליװ ןטוג םענעגײא ןטימ ןעמענ
 לעװ ךיא .רימ וצ טמוק ,ףליה ןיא ןקיטיונ ךיז טעװ ריא ןוא ,ןעוט םירבח

 יד ,קורבגנירפס ןיא ׳אד ןבאה ןפראדאב ןכיגניא לעװ ךיא •ןפלעה ןרעג ךײא
 באה ךיא םאװ ,טקעיארפ א טימ גנודניבראפ ןיא ,ןטאקאװדא ןופ טעבראטימ
 ןאמסארג״ עמריפ יד ןטערטראפ וצ טינ ,ךיז טײטשראפ .ןבײהוצנא אד העדב
 ערעזדגוא טימ ןטעברא וצ ראנ ,ןלעטשנא ךײא ךיא לעװ ״ןאמםארג ןוא
 וצ טײהנגעלעג יד ךײא ןבעג וצ ידכ ,ןעזפיוא רעײז רעטנוא ןוא ןטאקאװדא

 .ןשטנעמ עכעלרע טימ ןטעברא
 ?ןאמסארג דעטסימ ,ןפיוקרעטנוא ךימ ? םאװ —

 :רעדנואװ טימ ןא םיא טקוק ןאמסארג
 ןריא טנײמ סאװ ?ןפיוקרעטנוא —

 םעד ןפיוקרעטגוא •.טנײמעג טאה ריא סאװ ,ענעגײא םאד ןײמ ךיא —
 ןשיניצ־טלאק א טימ ןײטשנראב טגאז — ,טנעילק ןײז ןגעק טאקאװדא

 .ךעלעצנאװ עשיצעק ענײז רעטנוא ןופ םיורא ךיז טכײלש סאװ ,עלעכײמש
 ךיא רעדײא ,ןענאד ןופ םיורא ךײלג טײג ,טוג יוזא טײז ,ןאמרעגנױ —

 .ןריפסיורא ךײא לאז ןעמ זא ,סײה
 טנײרפ רעײא ץלא ךאנ ןיב ךיא ראנ .ײג ךיא ,ןאמסארג רעטסימ ,טוג —
 טרעװ םע רעדײא ,ןעקנעדאב ךיז טעװ ריא ביוא .ןעניד וצ ךײא טײרג ןוא
 ןעניפעג טעװ ריא .ןעגנילקנא ךימ ריא טגעמ ,ךיז טײטשראפ ,טעפש־וצ
 ךיז באה ךיא .ךוב־ןאפעלעט ןיא םערדא ןײמ ןוא רעמונ־ןאפעלעט ןײמ

 .טקידײלאב טיג
 ןופ טײג ,טוג יוזא טײז ,ונ — .ןאמםארג טגאז — ,םע םײװ ךיא —

 .ןענאד
 רעד טימ ןיוש ,ןײטשנראב טגאז — ,ןאמםארג רעטםימ ,סעפע ךאנ —
 ביוא .טנאלפ ריא םאװ ,טקעיארפ םעד ןגעװ — .טנאה ןיא ריט ןופ עקמאילק
 ,טנעילק ןײמ ןקיטיגאב טימ תוכײש זיא םע רעםאװ ןיא טײטש טקעיארפ רעד
 טינ ךיז טעװ רע זא ,טגעילק ןײמ ןופ ןעמאנ ןיא ,סיואראפ ךײא ךיא ןראװ
 עשיפארטנאליפ ערעײא ןוא ,עיצאסנעפמאק רעשילאראמ טימ ןזאל ןענעגונאב

 .ןא טשינראג םיא ןעײג ןעגנומענרעטנוא
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 טאהעג טינ טאה רע .קילב ןפראש א טימ טקוקעגנא םיא טאה ןאמםארג
 טנאקעג טינ רע טאה דאד ,ןײטשנראב םעד טימ ןדײר ז* קשח ןײק רעמ

 ־ עגארפ יד טלעטשעג םיא טאה רע ןוא ׳טײקיריגײנ ןײז ןעמוקײב
 ףיוא ןא רע טזײװ — ? םיא ?״טנעילק ןײמ״ טימ ריא טנײמ ןעמעװ —

 ? טקעיארפ ןײמ טימ ןזאל ןענעגונאב טינ ךיז טעװ רע — ןקיאמ
 לאפרעביא ןקיטכענ רעײא ראפ טנעילק ןײמ ךיוא זיא קיאמ ,אי —
 טנעק ריא םאװ ,מענײא ,ןרעדנא ןא ראג ךיא ןײמ לאמםאד ראנ .םיא ףיוא
 טמענראפ םאװ ,םענײא — ,גיוא ןופ קנואװ א טימ רע טגאז — ,טוג רעײז םיא

 .קםע ןצנאג םעד ןיא ץאלפ ןטשרע םעד
 ? סאד זיא רעװ —

 טקידלושראפ קראטש טנעז ריא םאװ ״דחפשמ ןײז ןוא יקסלאװאק —
 ןדײר טליװ ריא .ךײא ןגעק ןזײװפיוא עטנכײצעגסיוא ןבאה ײז .ײז ןגעק
 ןופ קירוצ טירש א ןכאמ רע טװאורפ — זןאמסארג רעטםימ ,ךאז רעד וצ

 .ריט רעד
 ןאמםארג ךיז טוט — !רעלדניװש רעקירעדינ ריא ,ןענאד ןופ סיורא —

 .ריט רעד וצ םיואראפ זאל א
 רע ,קיאמ ״חודע ןא טםיב וד .טקידײלאב אי ךיא ןיב לאמםאד—
 ףידא־לארפ א ןוטעג טאה רע — .רעלדניװש רעקירעדינ ןפורעג ךימ טאה

 .סיורא זיא ןוא ריט יד

 ,ןטוג א ,ןיראטערקעם ןײמ וצ ןובשח א ןײרא קיש ,קיאמ ,וד ,יעה —
 .ריט רעטנפעעצ רעד ןיא ןקיאמ ךאנ ןאמםארג טײרש — ,ןובשח ןשפיה א

 ־ו־

 .טזאלראפ םיא ןבאה רעראנפא יד ןעװ ,טוג טליפעג טינ ךיז טאה רע
 ליופ ,טפול עקידנעקיטש א ,ײז טימ לופ ןעװעג זיא בוטש רעד ןיא טפול יד
 .טזאלראפ ,ןײלא טליפעג ךיז טאה רע •זײמ ןופ חיר רעד יװ ,םואימ ןוא
 ? װיטם טינ טמוק סאװראפ ןוא .םײהא ןראפעג ןעװעג טינ עזאר טלאװ יאװלה
 ,בײװ ןײז ןוא ,רעפואש רעד ,וױטם .וױטם ,ןײז אד טפראדאב ןיוש טלאװ רע
 א ןענעז ײז •ןראי לסיג ראפש א םיא טימ ןיוש ןענעז ,ןיכעק יד ,םיצגערפ
 ןוא טצישאב ךיז רע טליפ ןוױטס טימ .עזאר יװ ,עילימאפ ןײז ןופ לײט
 טליפעג ךיז טאה רע .גנוצישאב ןיא טקיטיונעג טציא ךיז טאה רע ןוא ,רעכיז
 ןרעיול םאװ ,םיאנוש יד ןגעקטנא תונכם ףיוא טלעטשעגסיורא ןוא טזאלראפ
 ,טרעה רע .הײח א ףיוא טרעיול ןעמ יװ ,םיא ףיוא שינעטלעהאב רעײז ןופ
 ןצײרוצנא טײרג ןטלאה ײז םאװ ,טניה יד ןופ ןעשעה םאד ,םיא ךיז טכאד
 רע ראנ ,רעלענש םאװ בוטש ןופ ןײגסיורא טלאװעג טאה רע .םיא ףיוא
 ןופ ןרעה וצ עגר עכעלטיא טכירעג ךיז טאה רע :ןטלאהראפ ךיז טאה
 יז .ןעגנילק ריא ףיוא רע טראװ ןא ןגראמירפ ןופ .ןאפעלעט ןפיוא ןעזאר
 ,ןוט טיג סאד טעװ רע ,ןײנ ? םײהא ןעגנילקנא רע לאז .ןעגנולקעג טיג טאה
 קערשנא םעד רעביא םראלא ןופ ןמים ןײק ,טײקכאװש ןײק ןזײװ טינ ליװ רע
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 .ןעזאר ראפ יװ ןײלא ךיז ראפ רעמ — טאקאװדא ןשירעראנפא םעד ןופ
 ןפור םעזאר ןטראװפא טעװ ,ןםײבנא ןטכײל א ןעגנערבנײרא ןסײה טעװ רע
 טנאקעג טיג טראפ רעבא טאה רע .ןעמוקנא םױױטם רעדא ,ןאפעלעט ןפיוא
 ןײגרעבירא טעװ רע .טקיטשעג םיא טאה טפול יד .בוטש ןיא ןבײלבראפ רעמ
 ןגעװ ןגערפםיוא םיא טעװ ןוא לבלעװעג ןײז ןיא ןענײטשרעבליז השמ וצ
 ״עיצקעטארפ ןבאה ךאד רע ףראדאב ,ןעמעלא ךאנ .ןײטשגראב טאקאװדא םעד
 .קורבגנירפם ןיא ךיז טניפעג רע םאװ ,טײצ רעד ראפ ךאנ וליפא ןײז לאז

 רעלדניװש רעד סאװ ,םאד .טאקאװדא ןכעלרע ןוא ןטוג א ןרישזאגנא אד זומ רע
 ןאי טערטראפ רע זא ,ןייגםיורא םײג טגאזעג םיא טא,ד ןײטשנראב
 טאה ,ףיוא־ןביוא ןופ טינ זיא םע שירעראנפא ןוא דליװ יװ ,ןיקםלאװאק
 א טפאכעגנא וליפא םיא טאה סע .ןצראה ןיא פאלק א ןבעגעג ךאד םיא

 ,ןײז טינ לאז םאד רעװ זא ,ליואװ טםײװ רע .קערש ןופ רעטיצ א לײװ
 טינ סע זיא ,ןבארגעגםיוא ץעגרע ןופ םיא ןבאה רעלדניװש עדײב יד םאװ
 ,װיטקיניטםניא רע טםײװ ,סנטשרע .ףיורעד םינמיס טאה רע .ןאי רעתמא רעד
 ןופ לרעמעק א ןיא טצעזאב םיא טאה רע .ןאי רעתמא רעד זיא סע רעװ
 ןזפ ןפושיכסיורא טינ םיא ןאק רענײק ןוא ׳רע זיא טראד ןוא — ןױמד ןײז
 ךאנ רע טאה רעדיװ ןוא .ןעמעננא טינ רע טעװ ןאי רעדנא ןײק .טראד
 ןמז־לכ .ןעמענ ײװצ טימ ךיז טפור ןאי רעתמא רעד ?ןמיס ןטלוב א
 דע םאװ ,ןעמאנ ןרעדנא םנאי םיא ראפ ןקעלפטנא טינ טעװ רעצימיא
 ןופ ןרעה מיא טעװ רע ןעװ ,ןענעקרעד םיא טעװי רע ראנ ,טינ טקנעדעג
 ךיז טזאל רע ראנ ,ןורכז ןיא ןגראבראפ מיא טלאה רע לײװ ׳ליומ םנצימיא
 אמתםמ ןבאה ײז .ןעמעגנא טינ ןאי רעדנא םוש ןײק רע טעװ ,ןפאכפיוא טינ
 ןאראפ ןענעז סיקסלאװאק יד — ,יקםלאװאק ןאי א טפאטירעד ואװי־ץעגרע
 ןעמונעג — ,ןכלעזא ״טריצירבאפ״ ראג רשפא רעדא — ,טאטש ןיא ךס א
 עשלאפ ךיוא רשפא טכאמעג ,ןעמאנ אזא ןעגנאהעגנא םיא ןוא םענײא
 רעטנוא טינ ןסײװ ײז .ןוטפיוא טשינראג רעבא ןענאק ײז .ןטנעמוקאד
 .ןעשעג זיא ןיקםלאװאק ןגעק ךיז־ןקידלושראפ ןײז ןדנעטשמוא עכלעװ
 טםײװ ןײטשרעבליז וליפא .ןעזאר ץוחא ,טיורטראפ טינ םענײק רע טאה סאד
 ־עגלא ןיא ןבעגעגרעביא ראנ םיא םע טאה עזאר .טנעדיצניא םעד ןופ יטינ
 ןבילבראפ טינ זיא ,םגטײװצ ןוא .םיטירפ יד קידנזאלםיוא ,ןכירטש ענײמ
 ,ןיקםלאװאק ןגעק ןעגנאגאב זיא רע סאװ ,ךערבראפ םעד ןופ רופש םוש ןײק
 ־ארפ ןבאה ךאד זומ רע .זײוופיוא ןא ראפ ןעניד ןענאק לאז סאװ ,רופש א
 םעד ןכאמ ײז רעדײא ,ןיוש עקאט סאד ןוא ,רעלדניװש יד ןגעק עיצקעט
 ןיא ןגארטסיורא טינ ךאז יד ןלאז ײז זא ,ןקערשנא ײז זומ ןעמ .טירש ןטשרע
 ־רעבליז וצ ןײגרעבירא טעװ רע •טונימ ןײק ןטראװ טינ טעװ רע ,ןײנ .סאג
 םיא יטימ ןטלאה טעװי רע .ןעשעג זיא סע םאװ ,ןלײצרעד םיא ןוא ןענײטש

 .רעלדניװש יד ןגעק גנוצישאב רעשידירױ ןגעװ הצע ןא

 ,ןײז טעװ רע ואװ ,לעטאה ןיא לדײמ־ןאפעלעט רעד ןםיװ טזאל רע
 סיורא טײג ןוא ,ןאפעלעט ןפיוא םיא ףיוא ןגערפכאנ ךיז ןעמ טעװ רעמאט

 .םאג ןיא
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 יד טײקיריג טימ טמעטאעגגײרא טאה רע ןעוו ,םאג רעד ףיוא רעבא
 ,גגיליךק ןעירפ ןיא ןגראמירפ ןקינוז םעד ןופ טפול עשירפ־קידהיחמ
 .ײז ןגעװ ןטכארט טינ טציא ראג ליװ רע ,ןײנ :טקנעדאב ךיז רע טאה
 טפעלקעגנא ךיז טאה טײקיטיוק א ,טײקענדורב א זא ,ליפעג םאד טאה דע
 ןוא ןשאװ ךיז זומ רע ןוא ,טנעילק ןײז ןוא טאקאװדא םעד ןופ םיא ןא
 ־מוא יד ןריולראפ טאה רע .טפול רעקינוז רעד ןיא ןדאבסיוא ךיז ,ןקינײר
 ־כרוד טאהעג םיא טאה סאװ ,טײקכעלטםגנא ענעטלאהאב יד ,טײקיאור
 ־אק ןאי טערטראפ ךיא״ :טראװ םאד טרעהרעד טאה רע ןעװ ,ןעגנורדעג
 ־ניא ׳לעטאה ןופ גנאגנײרא םײב קידנעײטש ,טציא ןיוש זיא רע .״יקסלאװ
 ןוא טײקרעכיז רעצנאג ןײז ןיא ,ןאמסארג קיזײא ןעװעג קירוצ ןצנאג
 ץיזאב־דנאל ןײז ןעז ןײג טלאװראפ לאמאטימ םיא ךיז טאה םע .טײקטסעפ
 טקעטיכרא םעד ראפ לאירעטאמ ןטײרגוצ ךאד זומ רע .גורבגנירפס ןיא
 רע ..ךיז טימ דנאל םעד ןופ ןאלפ םעד טינ טאה רע סאװ ,דאש א .לקנערפ
 עיפאק א ןבאה ךיוא אד ןזומ ײז ,קראי־ױנ ןיא טזאלעגרעביא ןאלפ םעד טאה
 רעד ןופ עיפאק א ןלעטשאב ןפראדאב דלאב טעװ רע .ןאלפ םעד ןופ
 ., א ,, .לאה־יטים ןיא עיפאק

 ןוא:'לעטאה םײב םיםקעט יד ןופ דענײא ײב טלעטשעגפא ךיז טאה רע
 ' •םראפ־טימם רעד וצ ןריפ ךיז ןםײהעג

 ז טירטם־םלע ףיוא רעדא טירטם־ןיעמ ףיוא ,טײז רעכלעװ ףיוא —
 ',., '.ןעז'רימ ןלעװ ךאנרעד .טירטם־םלע ןופ טײז רעד וצ טשרעוצ >—

 ךרוד סאג רעצנאג א רעביא ןגיוצעגסיוא ךיז טאה םראפ־טימס יד
 ,טירטן־ןיעמ ףיוא ןגעלעג יז זיא טנראפ ןופ .ןסאג עקידנפיזל־לעלאראפ ײװצ
 ןכעלטפעשעג םעד ןופ רעטנעצ עמאם ןיא ןטינשעגנײרא ךיז טאה יז ואװ
 ,טנגעג־ץנעדיזער רעד טימ טצעגערגעג ךיז יז טאה ןטניה ןופ ןוא ,לטראװק
 ףיוא ,םראפ־טימס רעד ןגעקנא .טאטש רעד ץוחמ ןעװעג ןיוש זיא סאװ
 א קיךתובחר טײרפשעגםיוא ךיז טאה ,טירטס־םלע טײז רעטײװצ רעד
 םאד ,.ןליפש־טראפס ערעדנא ןוא לאבזײב ראפ דלעפ א ,ענערא־טראפס
 טאה׳ םאװ ,זארג שירפ גנױ ךיפעט א טימ טקעדאב ןעװעג טציא זיא דלעפ
 ןוא טריטעגעװ םאװ ,גײצנירג ןופ טײקנירג עקידעבעל יד ךיז ןיא טאהעג
 םעד רעביא .טײקטכײפ עפש א ןוא ײנש קעד דעקיד א רעטגוא טקייטײצ
 ־עצ; עךעײז ,רעמײב־עברעװ עקידגענײװ ןפראװעצ ןענאטשעג ןענעז דלעפ
 עקידנריר־ץראה טימ טריצעג ןיוש ןגײװצ־ןקאל עקידנעגנעהפארא ענעזאל
 ןוא ןסוקארק טימ ןטאשאב ןעװעג זיא דלעפ סאד .ךעלטעלכ ענירג עגנױ
 ןטינשעגברודא ךיז ןבאה ןגעטש ענעטארטעגםיוא וליפא ןעװ ןוא ,ןלידאפאד
 ־םיוא ,ןופ קורדנײא םעד ןבעגעג ײז ןבאה ,טײקנירג רעשירפ רעד ךרוד
 ךאב, ,ןקידגפױל א ןופ שיורעג א .ךיפעט םענירג א ןיא ןקעלפ ענעטארטעג
 טאה , פאװ ,לדלעװ ןגנױ ןקידנטאש םעד רעטניה ןופ טרעהעג ךיז טאה
 סיװעג״ .דלעפ ןופ סנפאקוצ גראב ןקיאײברעד םעד ףיורא טרעטעלקעג
 רעד ןופ טײז רעד וצ .ןוטעג טכארט א ןאמםארג טאה ,ךגער ןופ ןלאװשעגנא
 ,םירמוש,עמוטש ,רעמײב־םלוא עטסנרע עגנערעש א ךאװ ןענאטשעג זיא סאג
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 ןופ .געװ ןקיזארג־ןירג םעד ףיוא םנטאש ערעײז ןפראװעגפא ןבאזז סאװ
 עקידנצנאט ןײק ןאמםארג טאה ,ןעװעג זיא הלחנ ןײז ואװ ,לגרעב םעד

 ודלעפ ןשידאקרא םעד וצ טםאפעג יוזא ךיז ןטלאװ עכלעװ ,ןעזעג טינ ןפמינ
 ןיא רעדניק ענײלק טימ סרעטומ עגנױ ,םרעטומ ןעזעג אי רעבא טאה רע
 ןעיורפ עגנױ ,טנעה יד ײב ײז קידנטלאה רעדא ,טנעה יד ףיוא ,ךעלעגעװ
 רע .רעמײב־עברעװ יד ןופ ןטאש ןיא ןציז ןעזעג ײז טאה רע .עתרבועמ
 .ןלוקםומ עטפײטשעג טימ ןעגנױ עקראטש .סרעטאפ יד ןעזעג ךיוא טאה
 ״טנעה יד ףיוא רעדניק ןגארט ,ףיורא דלעפ ןפיוא ךעלעגעװ־רעדניק ןריפ ײז
 ךיז ןטכײל ״טעברא גאט םעד ןופ דימ ,רעמינפ ערעייז ןוא .ןעלםקא יד ףיוא
 .רעמינפ ערעײז ןופ סיױוש םעד טנקירט תזזנ רעד ןוא ״תחנ ןוא המחנ טימ ךאד
 •רעשטיװצ ןשלגיופ א טימ טשימעגםיוא .ךעלכלוק עשרעדניק טרעהעג טאה רע
 יװ ״םורא ןעגנירפש ײז .ןעמעראיל ,ןענײװ ״ןכאל רעדניק טרעהעג טאה רע
 ״ײז ןדניװשראפ אד ןוא ךיז ײז ןלעטש אד .דלעפ םעד רעביא ״ךעלעגײפ
 רעטנוא למילב א םיורא טםקאװ ״ןלעטש ײז םאװ ,טארט ןכעלטיא טימ ןוא
 טאה רע .ךעלעדניװ ןוא ךלימ ןופ חיר םעד טליפעג טאה רע .סיפ עדעײז
 טאה רע .רעדניק יד ןופ ןפורקירוצ סאד ״סרעטומ ןופ ןפור םאד טרעהעג
 ןפאלק םאד ,לגײפ ןופ ןרעשטיװצ סאד ״ךעלטניה ןופ ןליב סאד טרעהעג
 ץלא ״ןוחצנ ןופ ןעײרשעגסיוא יד ןוא ךעלםיפ ןופ ןעפוט םאד ״םמעלאב ןופ
 ןופ ךיז טגאדט םאװ ,למוט ןקידנעגגיז־שינאמראה ןײא ןיא ןםאגעגפיונוצ

 .ןײרא טפול דעד ןיא דלעפ

 טאה םיוק .רעיוב א ןופ עיזאטנאפ עקידעבעל א טאהעג טאה ןאמסארג
 ײב ןטעבעג יװ יוזא סע ךיז טאה ״דנאל קיטש קידײל א ךיז ראפ ןעזעג רע
 טראד ןעז וצ טנידעג מיא טאה עיזאטנאפ ןײז ןוא ״טיובראפ ןרעװ וצ םיא
 ״רענױאװאב ערעײז ״ןעיובפיוא טעװ רע סאװ ״דעזײה יד טרא ןפױא ךײלג
 טאה טציא זיב .ןײגנא טראד טעװ םאװ ״שינעװאה סאד ןוא גנוגעװאב יד
 ראנ ןעזעג ״טליפשעצ םיא ןיא ךיז טאה רעיוב א ןופ עיזאטנאפ יד ןעװ ,רע
 רע .טאמילק ןעמעראװ ןיא ןטראזער־רעטניװ ענײז ןופ ןטנעילק עכײר יד
 ־םיװש יד ןיא ןוא םענאבאק יד ןיא ןעלבירג ןוא ןעלביװש ןעזעג ײז טאה
 ״ןליבאמאטױא עכײר •ןלאז־ץנאט יד ןוא ןענאראטסער יד ןכאמ לופ ״רעצעלפ
 ״ןלעטאה יד ןופ גנאגנײרא םוצ וצ־ןראפ ״סדראקעפ יד ןוא סקאלידאק יד
 ־ןעמענ רעדא סיורא־ןזאל ״רעזײה־ןצאלאפ עטכאװאב עטאוױרפ יד ןופ רעדא
 טאה ןוא .ןעמאד עטדײלקעג גראװרעטופ ןרעײט ןיא ןוא םנדײז ןיא ףיוא
 טנאקעג ראנ רע טאה ״ןשטנעמ עטםארפ ראפ ןינב א טלעטשעגראפ ךיז רע
 ךיז ןעיצ םע עכלעװ וצ ,ןדעיוט עטכאװאב ״טנעװ־לגיצ ןוא םנעמיוק ןעז
 ןוא רעטעברא ׳ןםאמ עצראװש עגענוטעגנא סלארעװא ןיא זײװנעמארטש
 ןיא טיובעג טאה רע םאװ ,ןטקעיארפ עלעיךטסודניא יד ןיא ,סניראטעברא
 ךיז טציא טאה לאמ ןטשדע םוצ ראנ •ראטקארטנאק־יזב ןופ ערעיראק ןײז

 ראפ ןינב־םוםקול א יװ טינ טקעיארפ־יוב א עיזאטנאפ ןײז ןיא■ טליפשעצ
 ראנ ״עמערא יד ראפ ץאלפטעברא ןא רעדא ,עכײר יד ןופ גאטליואװ םעד
 םיא לאז סאװ ,םײה עכעלגעטגאט א ,טעברא םאװ ,ןשטנעמ םעד ראפ םײ.ה א
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 יוזא םע ךיז טנידראפ רע סאװ ׳ןבעל ןײז ןופ עדרעװ יד ןוא תחנ םעד ןבעג
 ראפ עביל ןופ טםענ א ׳רעדניק יד ראפ םײה א ;טנעה ענײז טימ רשכ
 גנוגעכערםיוא ןא .החפשמ רעד ראפ גנוניואװ עקידובכב א ,עמאמ־עטאט
 ־ךעלגעמ יד בילוצ טראניואװ ןאפש ןכעלטיא ןײז־םצמצמ ןוא ןגראק וצ
 ןפאש וצ הנװכ רעד טימ ראנ ׳רעמענרעטנוא יד ראפ ןטיפארפ עטסערג
 גנורעטכײלראפ רעטומ רעד ןעגנערב ןלאז סאװ ,תוריד עמעװקאב ןוא עמארג
 — רעטאפ ןטעװעראהראפ־רעװש םעד ׳טעברא־זױה רעכעלגעטגאט ריא ןיא
 וצ רעצעלפ ןוא טכיל ׳טפול — רעדניק יד ,טעברא רעד ךאנ ורפא ,החונמ
 ,קאטש יױוצ יװ רעמ טינ ,רעזײה עכיוה ןײק טינ ,ןײנ .תובחר ןיא ךיז ןליפש
 תוריד ףלעװצ ױו רעמ טינ ,רעזײה עלעודיוױדניא .ןראדיראק עטײרב טימ
 גונעג ןזאל וצ ןרעדנא ןופ סנײא טקורעגפא זיוה ךעלטיא ,זיוה א ףיוא
 ,ןכיק עמארג עסיורג •ןעמולב ןוא םנירג ןופ ךעלדנטרעג ראפ ץאלפ קידײל
 .םירדח ערעדנא ערעײז ןיא יװ ךיק ןיא רעמ ןבעל ןשטנעמ עמירא —
 רעלארטנעצ ןייז טימ קאלב רעכעלטיא .ןקאלב ןיא טלײטעגנײא רעזײה יד
 יד חעװ טצונעג ןענאק םעד ראפ .ןרעמיצ־בולק ענײז טימ ,ײרעשעװ
 רעטצנעפ עלא .ןרעמאק־רעגאל עלעודיוױדניא — זיוה ןכעלטיא ןיא .סרעלעק
 ןא טימ ,טירטם־םלע ןופ טײז רעד וצ ןײגםיורא ןלאז ןעגנוניואװ יד ןופ
 — טירטם־ןיעמ ןופ טײז רעד ףיוא .ץאלפ־טראפם םוצ קילבסיוא םענעפא
 ,גנולדנאהכוב א — ,ןטפעשעג ענײלק עלעודיוױדניא טימ קראמ רעלארטנעצ א
 ןכאמ טפראדאב ךיוא טלאװ ןעמ .ןכײלגסאד ןוא עירעטעפאק א ,קײטפא ןא
 ןשטנעמ יד .םוםקול רעסיורג א ןיוש זיא סאד ראנ ,שזאראג א ראפ ץאלפ
 ןליבאמאטיוא ראפ ץאלפ־גנודנאל א .ןביולרעד ןעגאק טינ סאד ךיז ןלעװ
 טעװ דעטאעט־אניק א .ןזײל ןזומ טעװ טאטש יד םאװ ,םעלבארפ א ןײז טעװ
 םעד ראפ .שינעפרעדאב א ׳ךאז־זומ א זיא רעטאעט־אניק א .ןבאה ןזומ ןעמ
 עלא .דלעם־טראפס ןטימ ןרעכיזראפ ןזומ ךיוא ךיז ןעמ טעװ טקעיארפ
 טעװ םראם־טימס רעד ןופ דנאל םאד .ןרעװ ןטלאהעג טראד ןלעװ ןליפש
 ׳ןרעװ ריואװעג ףראדאב ןעמ .ןעגנוניואװ יד ראפ ןרעװ טצונראפ ןצנאגניא
 .סנגײא־טאוױרפ זיא םע רעדא ,טאטש רעד טרעהעג ץאלפ־טראפם רעד יצ
 .טקעיאדס םעד ןופ לייט א ןרעװ ןזומ ץאלפ־טראפס רעד טעװ ,יוזא יצ יוזא

 .טקעיארפ ןײק טינ טקעיארפ רעד זיא ץאלפ־טראפס םעד ןא

 רע ןעװ ,ןעמונעגכרודא םיא טאה טײקנדירפוצ עטסקיגײװעניא ןא
 ־ײא־ישזד יד ןופ טקעיארפ םעד עיזאטגאפ רעד ןיא טלאמעגםיוא ךיז טאה
 ןופ טיזיװ רעד םאװ ,טײקרעטיב יד ןצנאגניא ןריולראפ טאה רע .רעזײה
 וליפא זיא רע .םיא ןיא טזאלעגרעביא טאהעג טאה רעראנפא ײװצ יד
 םענעטלאהאב א טימ רשפא ,טנעדיצניא־יקסלאװאק םעד טימ ןדירפוצ ןעװעג
 רע זיא טנעדיצניא םעד ךרוד םאװ ,ןײלא ןיקסלאװאק ראפ קנאד ןופ ליפעג
 ־נגעלעג עטשרע יד ,םײא־ישזד ראפ רעזײה יד ןופ עײדיא רעד וצ ןעמוקעג
 ןעמײה ןגעװ ןדיזאטנאפ וצ ,ןעװענאלפ וצ ,ןגארקעג טאה רע םאװ ,טײה

 .ןשטנעמ עמערא עקידגטעברא ראפ
 ־סיוא םע טאה רע יװ ,טיובראפ הלחנ עצנאג ץיז ןעזעג ןיוש טאה רע
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 םכידעג ױזא ןעװעג הלחנ יד זיא טירטס־םלע ןופ טײז רעד ןופ .טנאלפעג
 רעגרעךציפש ,ךעלמײב־ענסאס ןפמולק ,ןסקיװעגדליװ סעטםוק טימ ןםקאװאב
 ־עגנײא םעד ןטערטוצרעביא ןעװעג ךעלגעממוא זיא סע זא ,ןזארג־טפיג ןוא
 ־רעבירא טנאקעג ראנ טאה רע .טארט א ןלעטש טראד ןוא טױלפ םענעלאפ
 טראד ןוא אד .ןסקיװעגדליװ עקידנםקאװ־רקפה יד ףיוא טיולפ ןרעביא ןקוק
 עטעקאנ עטײרפשעצ־טײרב טימ םיוב־םלוא ןא ןבײהעגםיורא ךיוה ךיז טאה
 טאה ןאמסארג רעבא .ןפסאנק־רעטעלב עקידנצארפשפיוא משרע ןוא ןגיױוצ
 .ןצארפש ןײק ןוא סנירג ןײק ,רעמײב ןײק ,סעטסוק ןײק ןעזעג טינ רעמ ןיוש
 מריצעג ,לגיצ ןטיור ןופ רעזײה רעביא רעכעד עטיור ךיז ראפ ןעזעג טאה רע
 ־ןעמולב ןוא זארג ןפײרטש טימ ןעמונעגמורא ,קרעװעגצלאה ןםײװ טימ
 ־רעײפ א ןיא ,ןעלגיפש יװ ,ןעלקניפ ןביוש־רעטצנעפ יד ןעזעג טאה רע .ןטײב
 .׳םײא־ישזד״ יד ןופ ןעמײה יד ןיא דײרפ ןוא ןבעל ןעזעג טאה רע .ןוז רעקיד
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 ־עגבײרא רע זיא ,טסײדט ןוא טײקילעזטײל טימ לופ ,ץראה א טימ
 ־רעבליז ןפארטעג טאה רע .לבלעװעג ןײז ןיא ןענײטשרעבליז וצ ןעמוק
 ןיא ןסעזעג זיא רע .טעבראעג טאה ןײטשרעבליז ,אי .ןטעברא ןענײטש
 ־נטײר ןראפעג ,דימת יװ ,זיא ענםנעפ ןײז .ןריפאפ סיוטש א רעביא ראטנאק
 טימ טקאט ןיא טלקאשעג ךיז ןוא טגיװעג ךיז טאה ןוא זאנ ןײז-ףיוא קיד

 .פאק ןײז ןופ ךיז־ןגיװ ןוא ךיז־ןעלקאש םעד
 — טומ ןטוג ןיא טכאלעג ןאמסארג טאה — י ךיוא טעברא ריא ,םאװ —
 ךײא טקיש טאג םאװ ,ןמ ןופ ןבעל א טבאמ ריא זא ,טנײמעג כאה ךיא ןוא

 .רעטנורא למיה ןופ
 ןעװעג לאמא ןיב ךיא .לאה־יטיס ןיא עלעטש ענײלק א באה ךיא ,א ■—
 עזפיוא םעד ןבעגעגרעביא רימ ײז ןבאה ,ונ — ,טנגױ ןײמ ןיא ,רעקורד א
 עלעמיבא ךיוא ךיז ןעק ךיא .ןטעברא־קורד עשיטאטש עלעיציפא רעביא
 ןײק ןעמוקעגנא ןיב ךיא ןעװ ,ןלוש־טנװא ןיא טרידוטש באה ,ץעזעג ןיא
 ןרעװ וצ טנײמעג באה .ףיורא ןסירעג ךיז ,עיציבמא לאמא טאהעג .עקירעמא
 ךיז טאה טזאלעגסיוא .סײדנארב א זליפא רעדא רעײמרעטנוא רעטײװצ א
 ,ןעקגאד וצ טאג .הטרח ןײק טיג באה ךיא .טעז ריא יװ ,לבלעװעג םעד טימ
 םעד ןבעגעג רימ ײז ןבאה ,טײל ערעדנא טימ ,ראיעמ ןטימ ךיז ןעק ךיא

 .ןבעל א ןכאמ וצ סיורא טפלעה סע ראנ ,ךם ןײק טינ זיא םע ,ןטסאפ
 .טאקאװדא ןא ןבאה טציא עקאט ףראדאב ךיא ? טאקאװדא ןא ,יוזא —
 ־וצנײרא טײצ טונימ עכעלטע ריא טאה .ןדײרכרודא ךײא טימ ךיז ליװ ךיא
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 ןיב ךיא ? עפאק ןוא שטיװדגעס א ןפאכ וצ עירעטעפאק א ןיא רימ טימ ןייג
 .גאט ןצנאג םעד ןעמונראפ קראטש ןעװעג טנייה

 ךאנ ןטראוװזוצ ןוא ״ןאמםארג רעטםימ ,טוג יוזא ןײז ריא טליװ —
 ־וצניירא עגר א םאװ בײוחמ זיא יז ל ןעמוקנײרא טעװ בײװ ןײמ זיב לײװ א
 ־רעביא ןוא לבלעװעג םאד ןםילשוצ לעװ דיא .ןײג ןיוש ןרימ ,ןײנ .ןעמוק
 םינוק יד .״קירוצ דלאב םזק״ :לטראק עטקורדעג םאד דיט רעד ףיוא ןזאל

 .טונימ א ןטראװ ןענאק עגײמ
 זןײג רימ ןענאק ןיהואװ —

 טליװ ןתיול ןײק .עירעטעפאק רעד ןיא ,ריט עטײװצ יד ,דלאב אד —
 .גאט ןטימ ןיא ןםע טינ ךאד ריא

 ןיא טאקאװדא ןלעיאר ןטסנרע ןא ןרידנעמאקער רימ ריא טנאק -> /
 ןענאק לעװ דיא זא ,טנײמעג באה ךיא .םיא ראפ ןינע ןא באה ךיא ? טאטש
 ,קראי־ױנ ןיא ןטאקאװדא ענעגײא ערעזדנוא טימ ןעז ךיז לעװ ךיא זיב ןטראװ
 ןטאראב וצ טאקאװדא ןגיה א ןבאה ףראדאב דיא זא ,םיוא ךיז טעז םע ראנ

 ־קעװא דיז ןבאה ײז ןעװ ,ןאמםארג טגאז — ,ןיוש סאד ןוא ,םיא טימ ךיז
 .עירעטעפאק רעד ןיא שיט א ײב טצעזעג

 ? שינעלײא סאד זיא סאװ —
 סאװ ,ץאלפ־טראפם םעד חוכמ ,םנטשרע .ןכאז עכעלטע ןאראפ —
 יד ךא+ טנעק ריא .טירטס־םלע ףיוא דנאל קיטש ןײמ ןגעקנא ךיז טניפעג
 באה דיא .ץאלפ־טראפם א זיא סע זא ,טסואװעג טינ באה ךיא ?ענערא
 טכארבעג ױמ טאה סאװ ,ןאמיסקעט רעד .קראפ א זיא םע זא ,טנײמעג

 ץאלפ דעד ןעמעװ ,טינ רעבא םײװ ךיא .טרעלקעגפיוא ךימ טאה ,ןיהא
 ךיא ,.טקעיארפ ןײמ ראפ ןבאה טולאםבא םיא ףראדאב ךיא ןוא .טרעהעג
 .ןטײהלצנײא עלא ןיא ןאלפ םעד פאק ןיא ןיוש באה ןוא ,טראד ןופ טציא םוק
 ץאלפ־טדאפס רעד ןדײם ,טקעיארפ ןײמ ןריפסיוא טינ שרעדנא ןאק ךיא
 םיא זומ ךיא .רעדניק יד ןוא סרעטומ יד ןופ תושר ןלופ ןיא ןײגרעביא לאז
 ןאמםארג טגאז — ?טאטש רעד רשפא ?רע טרעהעג ןעמעװ .ץאלפ םעד ,ןבאה
 רע םאװ ,שטיװדנעס םעד ןיא טסאה טימ ךיוא ךיז קידנסײבנײא ,טםאה טימ

 .טלעטשאב טאה

 ־טדאפס א ןעװעג לאמא זיא םע .טאטש רעד טרעהעג ץאלפ רעד — ^ ;
 .טראד ןופ טייװ טינ ןענאטשעג זיא םאװ ,לוקםיאה רעגיה רעד ראפ ץאלפ
 לאצ רעד ראפ ןײלק־וצ ךיוא ןוא טלא־וצ ןראװעג זיא עדײבעג־לוש יד ןעװ
 ־עגמיוא •טאטש יד טאה ,ראי וצ ראי ןופ ןםקאװעג זיא סאװ ,ךעלגגײ־לוש
 ןבילבעג זיא ץאלפ רעד ןוא ,טנגעג רעדנא ןא ןיא לוקסיאה עײנ א טיוב
 טליפשעג ןגעװטסעדנופ ךאנ ןבאה טפאשינכש רעד ןופ ךעלגנײ יד .טםופ
 א דלעפ םעד ןופ ןכאמ וצ ןאלפ א ןעװעג וליפא זיא םע .לאבזײב טראד
 םיניבמ .תועינמ ןעװעג ןענעז םע ראנ ,ןלאנאיםעפארפ ראפ ץאלפ־ליפש
 ־גנודנאל גונעג םורא טינ טאה ןוא ןײלק־וצ זיא ץאלפ רעד זא ,טגאזעג ןבאה
 :טריטסעטארפ םינכש יד ןבאה ךאנ וצרעד .ןליבאמאטיוא ראפ ץאלפ
 ןשיטילאפ א רענײא טאה לײװרעד .ךיז ןבעל למוט ןײק ןבאה טינ ןליװ ײז
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 .קירבאפ א טראד ןעיוב וצ סעטאט־טאטש יד ןופ ץאלפ ןפיוא הקזה ןגארקעג
 רעדיװ ןבאה םינכש יד ןוא ,םעד ןגעק ןעװעג זיא דענאישימאק־קראפ רעד
 יד ןוא ,ןטפול רעד ןיא ךאנ טגנעה ךאז יד .טסעטארפ רעײז ןרעה טזאלעג
 תוכז םעד טאה ןשיטילאפ רעד .דלעפ םעד טימ ןכאמ טשינראג ןאק'טאזצש
 רקפה ןופ אצױ ןענעז טפאשינכש רעד ןופ ךעלגנײ־לוש יד .ןפיוק וצ סאד
 ץאלפ םעד טעװ טאטש יד זא ,ביולג ךיא .ײס־יװ־ײס טראד ןליפש ןוא
 עקיטכיר יד ןבאה ראנ טעװ ןעמ ןעװ ,רערעײא יװ קעװצ אזא ראפ ןקיליװאב
 ־כרוד ןפראדאב ךיוא טעװ ןעמ .ךיז ןדנעװ וצ ןיהואװ ןסיװ ןוא עיצקעטארפ
 ףראדאב ןעמ .ןעניד ןזאל ךיז טעװ רע זא ,ביולג ךיא .ןשיטילאפ ןטימ ןעמוק

 .טאקאװדא ןטוג א ןבאה ראנ
 ןא טימ וצ ןאמםארג טלכײמש — ,עקאט ךיא ףראדאב םאד ,אי —
 רעגיה א ןײז ,ךיא עז ,עקאט ףראדאב םע — .םינפ םענעטכיולעגפיוא

 ןענאק םיוק טעװ רעקידנסיורד א .רענעגײא ןא ,קסע אזא ראפ טאקאװדא
 באה ךיא סאװ ,ןײטשרעבליז רעטםימ ,ךאנ ריא טסײװ ןוא •ןוטפיוא סעפע
 טאטש םײב ײס ,טאטש רעד ײב ײס ולעופ״ןפראדאב טעװ ןעמ ? טכארטעג
 יד ןלאז םאװראפ .ןרעײטש ןופ ײרפ ןײז ןעלאז רעזײה יד זא ,טוקיטענאק
 ערעדנא ןײק ? ןרעײטש ןופ טסאל יד ךיז ףיוא ןגארט סײא־ישזד 'עמערא
 ־נואװראפ יד ןגעװ ךיוא רעלק ךיא .רעזײה יד ןיא ןעגיואװ טינ ךאד ןלעװ
 ןײא .רעזײה ןטראס ײװצ ןעיוב וצ העדב באה ךיא .ןדילאװניא יד ,עטעד
 ״דמחלמ רעד ןופ ץנאג ןעמוקעגםיורא ןענעז סאװ ,סײא־ישזד ראפ׳'טדאס
 ןלעוו עטעדנואװראפ יד .עטעדנואװראפ יד ראפ — טראס ןטײװצ! א ןוא
 .טלעג רעקינײװ ראפ ןוא — תובחר רעמ ,טראפמאק רעמ ןבאה ןפראדאב

 ?האנק ןפורםיורא ךאנ ןאק םאד זא ,טינ ריא טביולג ״
 עטכירראפ ,סיפ ,טנעה עכעלטםניק — ,ןײז אנקמ ײז ןעמ טעװ סאװ'■^ ■ '
 ־ישזד א ןשיװצ קוליח א ןכאמ וליפא ףראדאב ןעמ זא ,ביולג ךיא ?5רעמיופ
 ליפ ןעודעג זיא ןוא המחלמ רעד ןופ טײצ עצנאג יד טנידעג טאה סאװ ,ײא
 ײב המחלמ יד ןםעזעגםיוא זיא םאװ ,םענײא אזא ןוא ,רעײפ רעטנוא לאמ

 .עקנישאמ־בײרש א

 .ןזאלוצ סאד טעװ עיצאזינאגרא־ןעגארעטעװ יד יצ ,טינ םײװ ךיא — י
 .ןטסעטארפ הרדם א ןבײהנא ךיז טעװ םע

 • לײװרעד זיא ןאלפ ןײמ .רעטעפש ןעז רימ ןלעװ סאד ,טײרלא —
 םעד ןבאה ךיא זומ םעד ראפ ראג .ןעמעלא ראפ תובחר ןוא טכיל ,טפול

 .ןקיטראפפא ןיוש ךיא לעװ ןשיטילאפ םעד .ץאלפ־טראפס
 .״סיװײד ןוא ןילקנערפ״ טוג רעײז זיא םעד ראפ-^

 ?ײז ןענעז רעו־, •—

 רעצנאג רעד ןיא ןוא קורבגנירפס ןיא ןטאקאװדא עטסנעעזעגנא יד 1 ׳ !י
 עלא .טוקיטעבאק ץנאג רעביא יװ ,טאטש ןיא םש א ןבאה ײז .טנעגעגמוא
 ןיא ײם םולפנײא סיורג ךיוא ןבאה ײז .ײז וצ ןא־ןעמוק םיקסע עקיטכיװ

 .טאטש ןיא ײסי ,טאטש

 גנודניבראפ ןיא ןלעטש ךיז דלאב ןפראדאב עקאט טעװ ןעמ .טוג —
 ?ןענאד ןופ טײװ ײז ןענעז .ײז טימ
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 יד ואװ ,טירטס־ןיעמ ףיוא עדייבעג־םיפא רעד ןיא ,דלאב אד .ןײנ —
 ז שינעלײא םאד זיא םאװ רעבא .ךיז טגיפעג קנאב־טיעטס

 ןאמסארג ןוא — .ןינע רעטאוױרפ א .ײז ראפ ןינע ןא ךאנ באה ךיא —
 ,לוק ליטש א טימ םיא וצ רעבירא טגאז ןוא ןענײטשרעבליז וצ וצ ךיז טגײב

 ? ערעזדנוא ןופ — :דום א ןײא־טמיור ןעמ יװ

 זריא טגײמ םאװ —
 ? ןדיי —

 ןוא דײ ןשיװצ קוליח א ריא טכאמ ,ןאמםארג רעטסימ ,ןא ןעװ ןופ —
 .עמריפ רעײא ןיא טינ םאד ריא טוט ,סײװ ךיא יװ ? טםירק

 ,ײז ראפ באה ךיא סאװ ,קםע רענעי .ײברעד הביס א אד זיא םע —
 ןשױוצ ןטלאה טלאװעג סע טלאװ ךיא ןוא ,זדנוא ראפ ןײש יוזא טיג זיא

 .ןדײ
 ? ןײש טינ םע זיא םאװראפ ? ריא טנײמ סאװ —

 ?טאטש ןיא אד ,ץיטשגראב דראנרעב ,טאקאװדא ןא םענײא ריא טנעק —
 טימ ןײטשרעבליז טגאז — ? רעיאל־רעטםײש רעד ,יב־יב ,א —

 ? םיא וצ ריא טמוק יװ — ןקארשרעד טעמכ ,גנורעדנואװראפ םיורג
 זיא רע .ךאז עמענעגנא ראג ןײק טינ .ןפארטעג טאה םעפע ,א —
 טלעג ןםערפםיוא — טגעילק א םענײז ןופ ןעמאג ןיא רימ וצ ןעמוקעג

 .רימ ײב
 .ךעלדעשמוא ןכאמ דלאב םיא ןעז ןפראדאב טעװ ןעמ ? ראג יוזא ו—
 יד טימ קורבגנירפם ןײק רעטגורא ןעמוקעג .גנױ רעכעלרעפעג א זיא רע
 .סאװראפ ,טינ םײװ ךיא .טסענ א טכאמעג אד ךיז ןבאה ״םיקוב״ יד .״םיקוב״
 ענעגײא ערעײז ךיז טימ טכארבעג ןבאה ײז .טנגעג עצנאג יד ןעמסראפ ײז

 טאה .ןײטשנראב םעד ןופ תושוב ןוא תופרח סיוא־ןעײטש רימ .ןטאקאװדא
 םיא טעװ ןעמ .םש ןטכעלש א טכאמעג זדנוא ,ץומש ליפ טכארבעגנײרא
 סיוא טוג רעײז ךיז גיוט םעד ראפ .ןפאטשראפ קסיפ םעד ךײלג ןפראדאב

 .םיא ףיוא גיוא ןא גנאל ןיוש טאה סיװײד רעטםימ .םיװײד רעטסימ
 .ליטש רעד ןיא לאמארעדיװ ןאמםארג טגערפ — ? דײ א סיװײד זיא ־-
 ,דײ א זיא ןילקנערפ — .ןײטשרעבליז טגאז — ,ןדײ א ןופ רעסעב —
 רימ ןעװ .עמריפ ןײא ,םיפתוש עדײב ןענעז ײז .טםירק א זיא םיװײד
 ־קנערפ וצ טינ ,ןםיװײד וצ רימ ןעײג ,ןדײ ראפ טאטש ןיא םעפע ןפראדאב
 — ,לוש רעשיםקאדאטרא רעד רעביא קםע ןא אד טאהעג רימ ןבאה טא .ןעניל
 ? ןפאלעג רימ ןענעז ןעמעװ וצ זיא - ,ןלײצרעד רעטעפש ךײא םע לעװ ךיא
 עכלעזא ןופ קירוצ ךיז טלאה ןילקנערפ .ןענילקנערפ וצ טינ ,ןםיװײד וצ
 סיװײד .טײקשידײ ןײז בילוצ םע טוט רע זא ,ןגאז טיג לאז ןעמ ,םיקסע
 ,ןקערשרעד ןײטשנראב ךיז טעװ ןסיװײד ראפ .טינ ארומ ןײק פעד ראפ טאה

 .םיא ןיא יוג םעד בילוצ עקאט ןקערשרעד ךיז טעװ רע
 ...ריא טםײװ אמתםמ —

 ראנ יװ ןםיװײד רעטסימ ןעגנילקנא לעװ ךיא ,יוזא רעכיז זיא םע —
 רעדײא ןקיטשרעד ךאז יד זומ ןעמ .לבלעװעג ןיא רימ וצ קירוצ ןעמוק רימ
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 א טימ ןעגגאלרעד ןעמ ףראדאב ןאמהרבח אזא .סאג ןיא םיורא טײג סע
 י:רעביא ךיז רע טעװ ןײלא לוק סעסיװײד ראפ ןיוש .פאק ןרעביא עניבוד
 ׳טדערעג ללכב ןוא •ןכאמ רעסעב סע טעװ יוג א ׳אי .טיוט ףיוא זקערש
 ןןטסירק יד טימ ןדײ יד ,ןעמאזוצ אד ךיז ןבעל רימ יװ ןםיװ טליװ ריא
 רעזדגוא ןיא ׳אד זדנוא ײב ׳טעטש ערעדנא ןיא יוזא יװ ׳טינ םײװ ךיא
 ךםײװ רימ .טסירק ןוא דײ ןשיװצ קוליח ןײק טינ רימ ןסײװ ׳קורבגנירפם
 — ,עטכעלש ןוא עטוג ,עכעלרע־טיג ןוא עכעלרע ןשיװצ קוליח םעד ראנ
 ,ייז ײב יים ,זדנוא ייב יים ,ךיז טייטשראפ ,םיגימ עדייב ןופ אד ןבאה רימ ןוא
 -ןטםירק אד ןענעז םע .ערעײז ןבאה ײז ןוא םנײטשנראב ערעזדנוא ןבאה רימ
 -רעד .לארשי־ינב וניחאמ םיקוב ןאראפ ,ןרעיודאב םוצ ,ןענעז םע ןוא םיקוב
 ־קנערפ .סעסיװײד ערעײז ןבאה ײז ןוא םנילקנערפ ערעזדגוא רימ ןבאה ראפ
 זיא רע .גנורעקלעפאב רעכעלטםירק רעד ראפ קלח ןײז טוט ,דײ רעד ,ןיל
 ־ערפ ,לאטיפש־ףעזאשזד״טניעם םעד ןיא דילגטימ־גגוטלאװראפ רעוױטקא ןא
 .סעיצוטיטסניא עגיה ערעדנא ךאנ ןוא ״טםעשט יטינױמאק״ ןופ טנעדיז
 ,רע טאה ליפא שיאושזד דעטײנוי רעד ןופ עינאפמאק רעד ןיא ,לשמל
 ■רעריפ־ןכריק ןוא עכעלםײג עשיטנאטםעטארפ עגיה יד טריזינאגרא ,סיװײד
 יןעײטש רימ יװ ןםיװ ריא טליװ ןוא .ןדנאפ ראפ עינאפמאק רעד ןיא ןפלעה וצ
 ״דשעמ א ןלײצרעד ךייא ךיא לעװ ,עשירייא יד טימ ,ןקילאטאק יד טימ אד
 טײצ טאה ריא .לוש רעשיםקאדאטרא רעזדנוא טימ ןפארטעג טאה םאװ

 ו טונימ ראפ א ךאנ
 ךאד טאה ריא ראנ — ,ןאמסארג טגאז — ,טײצ לסיב א באה ךיא —
 ךיא ,קירוצ דלאב טמוק ריא זא ,ריט רעייא ףיוא לטיװק א ןעגנאהעגפיוא

 הלודעג ןופ םיורא ןלעװ םינוק ערעײא זא ,ארומ באה
 ןײמ ןיא ײטש ךיא .הנוק א רענײמ ךיוא טנעז ריא ? םינוק עגײמ —
 ןירענאישײטס ,טנײמ ריא וךיא ףיוקראפ םאװ .לבלעװעג־ירענאישײטם
 לטראק־שטניװ א ראנ לאמא .ירענאישײטם ןײק טינ ןפראדאב םיגוק עניימ
 ענײלק א לאמא .ראי־ײג רעײז רעדא הנשה־שאר ףיוא ׳בוט־םױ א ףיוא
 ״םימי ערעייז ,םיבוט־םימי יד ןיא זיא םאד .דגיק א ראפ גייצליפש א ,הנתמ
 ,ךײא גאז ךיא .ןאזעם רעטסעב ןײמ זיא םעמטסירק .ךיז טײטשראפ ,םיבוט
 גאטנריובעג ןײא ןײז ןופ םאװ ,ראפרעד ראנ ןםוזעי ןעקנאד ןפראדאכ ן־דיי יד
 ףיוקראפ ראי עקידכעלייק עצגאג םאד .ראי ץנאג א ףיוא הםנרפ ייז רע טיג
 ־תושממ לסיבא לאמלײט ,תיב־םולש ,רעטרעװ־טםײרט ,תובוט־תוצע ךיא
 ךיז ןיא פאז ךיא .סענזיב ןײמ זיא סאד .גגולק־ןאפעלעט א ךרוד ףליה עקיד

 ״תורצ ןופ קירבאפ א׳, םארק ןײמ עקאט טפור בײװ ןײמ .תורצ גונעג ןײרא
 .קםע ןא דיוא רעבא זיא םע .תורצ עדמערפ םע זיא ,ענעגײא ןײק טינ ביוא
 ־קראמ א ןיא ןעמוקעג רע זיא ׳ןעמ טלייצרעד ,דיי א לאמא ןעװעג זיא סע
 ןעמ״טאה .לבלעװעג קידײל א ןיא טלעטשעג ךיז טאה ןוא דיראי א ףױא גאט
 ,טרעפטנעעג רע טאה ,לבלעװעג םעד ןיא טפיוקראפ רע סאװ ,טגערפעג םיא
 ףיוקראפ הרוחם ןימ אזא .םיבוט־םישעמ ןוא הקדצ ,הליפת טפיוקראפ ןע,זא
 .ןאמםארג רעטםימ ,הגוק רעטוג א רימ ײב טנעז ריא .לבלעװעג ןײמ ןיא ויא
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 טלאװעג רימ ךאד טאה, ריא ראנ ,ןייטשרעבליז רעטטימ ,טײרלא —
 טעװ סע ,ארומ עקאט באה ךיא .לוש רעשיסקאדאטרא רעײא ןגעװ ןלײצרעד

 . •דײא ראפ ןרעװ טעפש
 יװ ׳אי ןבאה רימ .השעמ א טרעה ,טונימ א ןעמענ רימ טעװ םע —
 םוצ לפמעט א ןבאה עכייר יד .עמערא ןוא עכייר ,ןדײ ײלרעייווצ םוטעמוא
 זכײר .א ,ךיז טײטשראפ ,ןבאה עכײר יד .לוש א — עמערא יד ,ןענעװאד
 (לושרןךעל רעקידקיטנוז א טימ ,פערט עטיירב י טימ ,ןלײז טימ ,לפמעט
 סאהעג ןבאה ןדײ עמערא יד ,טיג םאװ ןוא ,לאז־עיצקעל א ,ןטראגרעדניק א
 יד ןןא םיבצק יד ואװ ,לםעג־עקטאי םעד ןיא לכלוש ןרעצליה ןײלק. א
 ןראי ־עטצעל יד .רעניה ראפ רעזײה־הטיחש ערעײז ןבאה רעלדנעה־רעגיה
 ןךעמ,יךפ;םעד ןופ דעמ ,ערה־ןיע ןײק ,ןדײ לאצ עשפיה א ןעמוקעגוצ זיא
 יאנ ,׳בר א טכארבעגפארא טאה ןעמ ׳טראס ןכעלגעמראפ רעקינײװ־רעמ ןוא
 ־חטיחש ׳סעקטאי ןשיװצ — ,לוש אזא ןיא ןײז טלאװעג טינ טאה בר ןײק

 ;.טפולן רעד ןיא קידנעטש ךיז ןגארט םאװ תופוע ןופ ןרעדעפ ןוא רעזײה
 לוש.-עשיםקאדאטרא ןא ןעױבפיוא ןעמונעג ךיז ןדיי עמורפ יד ןבאה ףוסל
 ׳זיא ־ןעװעג אנקתמ ךיז ײז ןבאה ,ןדײ ךאד סע ןענעז .םאג רעשיטײל א ףיוא
 אזא־׳ןבאה :עמורפ־טינ יד ביוא זא ,טגאזעג ךיז ןבאה ײז .ןדײ־לפמעט יך
 ,סאוך ,לוש א ןבאה יאדװא ןוא יאדװא ןדײ עמורפ יד ןפראדאב ,לפמעט ןבייר

 ,־לעפאך יד .טלעג ןעמוגעגפיונוצ ןבאה ײז .לפמעט םעד ןגײטשרעביא לאז
 עבעלגעמראפ ךס ןייק רעבא .ןדײ־טינ ןוא ןדײ ,ןפלאהעג ײז טאה גנורעק
 ־קעטארפ ךרוד .קנעב יד ןיא ןפאלעג ײז ןעגעז ,ןאךאפ טינ ןענעז ןדײ עמוךפ
 ;־םעטאךפ אקװד ,ערעדנא ראפ א ןוא סיװײד ןבלעזמעד ךרוד עקאט ,עיצ
 ,עםיוךג ןגארקעג ןבאה ײז ,ןראװעג ןפלאהעג ײז ןענעז ,עכעלטסײג עשיטנאט
 .הרות־דומלת א טימ .לוש א טיובעגפיוא ןוא — קנעב יד ןיא ןטידערק

 ״א^טיובעגפיוא .םעקװעשטיפ עלא טימ ״דװקמ א טימ ,בר ןראפ זיוה א טימ
 ןלאצאב טנאקעג טינ ןבאה ייז .פאק ןרעביא טקידלושראפ ךיז ןוא — לוש

 יײיליײ יד *זייא• טנעצארפ םעד טינ וליפא ראנ ,ןרק םעד ראנ טינ
 ■?^ןענעז .ןענאװ ןופ אטינ זיא ןלאצ וצ ןוא ,ןעמוקעגנא זיא שזדײגטראמ
 , ■ .שזדײגטראמ,םעד ןשעל,וצ ףיוא טלעג ןכוז ןפאלעגמורא רעדיװ
 ־׳-•״■! .ןעװעג ךיוא רימ ײב ןענעז ײז ,סײװ ךיא —
 ,שזדײגטראמ־לוש םעד ןופ טםײװ טלעװ עצגאג יד י ךיוא ךײא ײב —
 גונעג ןעמענפיונוצ טנאקעג טינ ךאד ןבאה ײז — .ןײטשרעבליז טכאל —
 ךביולב ןלאז ײז זא ,סיורג ןעװעג זיא הנכם יד .קנעב יד ןקידירפאב וצ״טלעג
 ןעפענוצ ,הלילח ,לאז ןעמ זא ,םעד ײב ןטלאהעג ללאב טאה סע .לוש א ןא
 ייז ןענעז טנװא ןא ןיא .רעטאעט־אניק א ריא ןופ ןכאמ ןוא לוש יד ייז״ ייב
 רעכעלגנידד רעלענש א ףיוא ראטנאק ןיא רימ ייב.ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז

 טלאה ךיא םאװ וצ ,ןאמםארג רעטסימ ,ןיוש ריא טסײװ טציא — ״דפיסא
 ׳יאבג רעד ,בר רעד ־י ׳ןדײ עכעלטע ןעמוקעג ןענעז סע אבלעװעג ןיימ
 ןביךשעגרעטנוא ןבאח :סאװ ,גנוטלאװראפ־לוש רעד ,ןופ רעדילגטימ .ראפ א
 •;ט,אהעג ןיוש ןבאה ײז ןופ לײט .לוש רעד ײב רעוט ערעדנא ךאנ ,תואוולה יד
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 רעדורעג א זיא םע .לוש יד ןעװעטאר וצ םנגעמראפ ןגייא רעײז טנובשמראפ
 ןדײ ןעװ ,ךעלטנײװעג יװ ,שינעגניד א ,דלאװעג א ,ראטנאק ןיא רימ ײב

 ,דארג ךיז טכאמ .ןעגײװ א ןוא ןעצכאי א טימ ,ךיז ןשיװצ םיוא ךיז ןהנעט
 ,ראסימאק־ײצילאפ רעד לבלעװעג ןיא טנװא םענעי רימ ײב ךיז טניפעג סע זא
 טמא םעד ןיא זדנוא ײב ןיוש זיא םאװ ,רעשירײא רעטלא ןא ,רעײװקעמ
 ײב םיא ןענעק טײק ןוא דניק .ןראי ןוא ןראי ראפ ראסימאק־ײצילאפ ןופ
 ־ײצילאפ א יװ טשינראג ,תוירבל חונ א ,לשטנעמ טוג א .טאטש ןיא זדנוא
 זיא םאװ״ ־ךימ רע טגערפ :קערש א — ק־ילאטאק רעמורפ א ןוא ,ראסימאק
 ןפיוא ןלאצ וצ טיג ןבאה ײז :רוציקב םיא ךיא לײצרעד — ״ן דלאװעג סאד

 טרעלק .טיובעגפיוא טשרע ןבאה ײז םאװ לוש רעײנ רעד ןופ שזדײגטראמ
 רע ןעװ ,טנעמארעפמעט ןשירײא ןײז טימ טגאז ןוא לײװ א ,רעײװקעמ ,רע
 זא ״רעטײװ םיא ךיא רעלקרעד — ״\ ןעשעג טינ ראט םע״ :זײב טרעװ
 טינ ״ךיוה־וצ ןטסאמראפ ךיז ןבאה ײז לײװ ,דלוש עגעגײא רעײז זיא םע
 לײװ א רעדיװ רע טרעלק .טיובעגפיוא לוש עכײר־וצ א ,ךאנ תוחוכ יד טיול
 טינ ןאק סע — ,טינ קוליח ןײק ,ךריק א ,עגאגאניס א״ :םעד ךאנ טגאז ןוא
 ןא םעפע טאה רע יצ ,םיא ךיא גערפ .״טרעװ םע זיא טאג .ךײר־וצ ןײז
 א רעדא ,עגאגאניס עשיליוטאק א ,סע זיא םאװ״ :ךימ רע טגערפ .הצע
 אטינ ןענעז ןדײ ײב זא ,םיא גאז ןוא ןא םיא ךיא קוק ״ז עשיטנאטםעטארפ
 רע טגאז .ןיוש ןוא — ןדײ ןענעז עלא ,ןטנאטסעטארפ רעדא ןקילאטאק ןײק
 ־אטרא עמורפ יד .אד ןענעז םע ,אי״ :טשינראג ןיוש טרעלק ״ךײלג רימ
 ךיא .ןטנאטםעטארפ ןענעז ןדײ־לפמעט יד ״ןקילאטאק ןענעז :ןדיי, עןקיםקאד
 א ןיא אד ךיז טלדנאה ,ךיא גאז ,יוזא ביוא — .״םיװעג ףיוא סע םײװ
 .הצע ןא ןרעלק רימ ןלעװ ,רע טגאז ,יוזא ביוא״ — .עגאגאנים רעשיליוטאק
 ףעזאשזד־טניעס םעד טיובעג ןבאה רימ ןעװ ,ןעמונאב טוג ךיז ןבאה ןדײ יד
 ייז טאה פוקםיב רעד .טנאה רעטײרב א טימ טרעײטשעגײב ןבאה .לאטיפש
 ,טײצ יד ןעמוקעג זיא טציא .םעראװ רעעז טקנאדאב ןוא םעד ראפ טביולעג
 טאה ,דיא טנײמ ׳סאװ .״רימ ףיוא ךיד זאלראפ .ןלאצקירוצ ײז ןלאז רימ זא
 טגײלעג טאה רע .טציא ךאנ סע טוט רע זךיא גאז ,ןוטעג ? ןוטעג רע
 ״דמערפ רעד ןופ ןליבאמאטיוא ףיוא ,רעײטש ןטקעריד־טינ א ,רעײטש ןימ א
 ןראפכרודא םיוא ײז טמוק סע סאװ — ,קורבגנירפם ןופ טינ ,טםײה סע —
 רעד ראפ .טנגעגמוא רעטנעאנ רעצנאג רעד ןיא רעדא קורבגנירפס ךרוד
 ןענעז סאװ ,רעקראפגעװ ןופ סעיצאלוגער יד ןופ גנוצעלראפ רעטסדנימ
 טפארטשאב ליבאמאטיוא ןופ רעמיטנגײא רעד טרעװ ,לאצ א ןא ןאראפ
 רעײװקעמ טאה יוזא .טעטיראטיוא ןא ׳רעטכיר א ןא .דעלאט ןעצ טימ
 סאװ ,ןליבאמאטיוא עלא ףיוא גיוא ףראש א ןטלאה טײלײצילאפ יד .ןםײהעג
 ןעמאנ רעד .ךעלדליש ערעײז ףיוא טלעפ טאטש רעזדנוא ןופ ןכײצ רעד
 עדמערפ יד וצ ךיוא טרעהעג ,טאטש רענעגײא רעזדנוא ,״טוקיטענאק״
 ןאמײצילאפ רעד טרעלקרעד ,״עגאגאניס רעד ראפ רעלאט ןעצ״ .ןעמענ
 ־ארפ ןשטנעמ .ץעזעג םאד טצעלראפ טאה םאװ ,רעריפ־ליבאמאטיוא םעד
 ןלעטש ךיז טעװ רעװ •קראטש רעײז טינ רעבא ,ךיז טײטשראפ ,ןריטםעט



 ןופ טסייװ ראיעמ רעד ?רעלאט ןעצ רעביא ײצילאפ רעד טימ ןהנעטםיוא
 ראג ,ןוסרעד טסיױו ינריוטא טקירטםיד רעד ,גנונעדראראפ םרעײװקעמ
 ,״רעקראפגעװ ןופ םאב רעד זיא רעײװקעמ״ .טיג םפיפ ץיק טיג רענײק
 טלאצעגםיוא יזזא ןיוש טאה ןעמ .ךוט טשינראג ןענאק רימ ןוא״ ,ײז ןגאז
 .לוש רעד ףיוא שזדײגטראמ ןבלאה א ןפארטש עקידרעלאט־ןעצ יד ןופ
 ,ןאמםארג רעטסימ ,ףארטש רעלאט ןעצ ערעײא טלאצאב ןיוש טאה ריא

 1 ןישאמ רעײא ראפ

 ,מױטס ןגאזנא לעװ ךיא .ןעמוקנא טנײה עקאט ףראדאב ןישאמ ןײמ —

 .רענײב יד ןטיה ךיז לאז רע
 טיהעגםיוא גונעג ןײז טינ טנעק ריא .ןפלעה טשינראג םיא טעװ םע —
 ,קורבגנירפם זיא סאד .םיא ײב יקנ םיורא טינ טמוק רענײק .ןרעײװקעמ ןופ

 .לכײמש ןטײרב א טימ ןײטשרעבליז טגאז —
 .ןאמםארג טגאז — ,עקירעמא זיא םאד ,ןײנ —

 ןיוש ,ונ — .ןײטשרעבליז םיא טימ ןײא־טמיטש — ,קיטכיר ,קיטכיר —
 ךײלג עילק ךיא .לםיבא טדערראפ ךיז .ןײרא לבלעװעג ןיא ןײג וצ טײצ

 זםיא טימ ןעז ךיז ריא טליװ ןעװ .ןםיװײד רעטסימ ןא
 ןעורפא ךיז רעירפ ליװ ךיא .רעגײזא ריפ .גאטײב טנײה ךאנ —

 .טנײה טאהעג גאט ןרעװש א .לםיבא
* 

** 

 ראנ טינ טראד ןאמםארג טאה ,לעטאה ןיא ןעמוקעגנא זיא רע ןעװ
 ןסעזעג זיא בוטש־רעדאפ ןײז ןיא ראנ ,ליבאמאטיוא ןטימ ןוױטס ןפארטעג

 .םיא ףיוא קידנטראװ ,גרעבנזאר סימ
 זרעהא וטסמוק יװ יאד ךיוא טםיב וד —

 רעײז ןראװעג ןיב ,םײה רעד ןיא ןציזנײא טגאקעג טינ באה ךיא —

 .קיאורמוא
 זסאװראפ —

 זיא סע זא ,ךיא עז טציא .טגאזעג םעפע רימ טאה ץראה סאד ■—
 .טסיזמוא ןעװעג טינ

 ? וטםנײמ םאװ —
 .טכוזעגמורא ךיד באה ךיא יטײצ עצנאג יד ןעװעג וטסיב ואװ —
 ךיד לעװ ךיא זא ,טנײמעג באה ,מראפ־טימם רעד ײב ןעװעג ןיב ךיא

 .ןעניפעג טראד
 ךיא ז ןענײטשרעבליז ייב ןיב ךיא זא ,טגאזעג טיג אד ריד ןעמ טאה —

 .לדײמ־ןאפעלעט רעד טגאזעגנא םע ךאד באה
 טימ ןוט וצ ןבאה טשינראג ליװ ךיא ראנ ,טגאזעג רימ טאה ןעמ ,אי —

 .םיא ןופ ןםיוו טינ ליוו ךיא .ןענײטשרעבליז
 י ןענײטשרעבליז ןגעק וטםאה םאװ י םאװראפ —

 ץפ םיורא ךיד טפעלש רע טינ .ריד ראפ קילגמוא סיורג א זיא רע —
 טפראװ ןוא רעטנורא רעפיט ךאנ ךיד טפוטש רע ראנ ,טסגיל וד ואװ ,בורג רעד

 .ןײטש א וצ ךאנ ריד
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 ? עזאר ,וטסנײמ םאװ —
 וד .ןעגנאהעגנא ריד טאה רע םאװ ,םענײד טקעיארפ םעד ןײמ ךיא —
 אד טסעװ .ריד ראפ עקטםאפ א זיא קורבגנירפס .ןענאד ןופ ןפיולטנא טזומ
 טינ ךיד טעװ רענײק רעכלעװ ןופ ,הרצ א ןיא ןלאפנײרא טםעװ .ןרעװ קנאדק

 .ןעװעטארסיורא רעמ ןענאק
 ? ןעשעג זיא םאװ ? יוזא וטםדער םאװראפ —

 — .ןעמוקעגנא גנאל טיג זיא םע .ןעשעג זיא םאד ? ןעשעג זיא סאװ —
 זיא םע — .םיא טזײװ ןוא וױרב א שאט־טנאה ריא ןופ םיורא טמענ יז ןוא
 ןבעג וצ טלקנעװקעג ךיז טאה רע .זזילש ןלעיצעפס א טימ ןראװעג טקישעג
 םיא רע טאה ,ןיב ךיא רעװ ,טרעלקרעד מיא באה ךיא ראנ ,וױרב םעד רימ
 טנאקעג טינ באה ,לחומ ײז ,טנפעעג םיא באה ךיא .טנאה ןופ טזאלעגםיורא
 ׳ןענעײל ןעמונעג םיא באה ךיא זא ראנ .וױרב רעכעלנעזרעפ א זיא סע זא ,ןםיװ
 יװ .ןלעטשפא טנאקעג טינ ןיוש ךיז ךיא באה ,טאקאװדא ןא ןופ וױרב א

 ? וױרב אזא ןגירק וצ וטםמוק
 .טרעו־טאק ןפיוא קילב א ןפראװעג טאה ןאמםארג

 עשלאפ ףיוא טלעג רימ ײב ןםערפםיוא ראנ ליװ רע .טשינראג ,א —
 ךיז ךיא ףערט רעגײזא ריפ .ץועװ טגראזאב ןיוש טעװ ךאז יד .םעיצנעטערפ

 .טאקאװדא ןא טימ
 ? זיא םאד וױרב א ראפ סאװ וטםײװ ? טאקאװדא ןא ,םאװ —

 .סײװ ךיא ,אי —
 לאז סע זא .טאקאװדא ןדמעדפ א ןעיורטראפ ךאז יד טםליװ וד ןוא •—

 ? לאדנאקם םענעפא ןא וצ ןעמוק
 שטנעמ רעד .ךיז ןעמעש וצ סאװ ןוא ןטלאהאב וצ םאװ טינ באה ךיא —
 טעװ טאקאװדא רעד .רימ ןופ טלעג ןסערפםיוא ליװ רע .רעלדניװש א זיא

 .ליומ םאד ןכאמוצ םיא
 .ןיקםלאװאק ןאי ןקיטכיר םעד ןענופעג ןבאה ןקיאמ טימ רע זא ,טגאז רע —
 ןיא טכאמעג הנותח טאה רע םאװ ,רעטכאט ןײז ןוא — הנמלא ןײז ,טםײ״ד םאד
 ־ױנ ןײק ןראפעג זיא רע .קורבגנירפס ןיא ,קיצגאװצ ןוא ײרד טרעדנוה ןצנײנ
 ,טביוראב םיא ןעמ טאה טראד ןוא ,הנותת רעד ףיוא טסעג ןטעבראפ קראי
 ןגאלשעג ךיוא םיא טאה ןעמ .ליפש־לפרעװ ןיא טלעג ןײז טלדניװשעגסיוא
 .ןבראטשעג ןכיגניא זיא ןוא ,רעקנארק א ,םײהא ןעמוקעג זיא רע .ךעלרעדרעמ
 רעד זא ,ףיוא ןזײװ םאוו ,ןטנעמוקאד עלא ןבאה ײז .םע טםײה ,פעלק יד ןזפ
 הנותח יד ןוא טײצ רענעי ןיא קורבגנירפס ןיא טניואװעג טאה יקסלאװאק ןאי
 רעד ,אי .טאטש רעדנא ןײק ןיא טינ ,קורבגנירפס ןיא ןעמוקעגראפ ךיוא זיא

 .רעקינאכעמ א ױו קירבאפ־ליעי א ןיא טעבראעג טאה יקםלאװאק ןאי
 — טימעג ןמירג א ןיא ןאמםארג טכאל — ? זא רימ םע טײג סאװי —
 ־ןוא־ײרד טרעדנוה ןצנײנ ןיא ?ןעװ ?ליפש־לפרעװ ןיא טלעג טליפשראפ

 .רעכאמ־לובלב םעד ,הםיפת ןיא ןקאפראפ םיא טעװ סיװײד ? קיצנאװצ
 ? םיװײד זיא רעװ —

 .שטנעמ רענעעזעמא ןא רעײז ,קתבמירפם ןיא ,טאקאװדא ןײמ —
 טאטש עצנאג יד .קורבגנירפס ןיא ןבײלבראפ רעמ טינ טסנאק ,רעה —
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 םיא לעװ ,ן־ואזאל ןעגגילקנא לעװ ךיא .ןופרעד ןרעװ ריואװעג דלאב טעװ
 .ןוט וצ סאװ ןגערפ

 ךאז יד ןליטשראפ ןלעװ רימ .ןוט וצ םאד ןגעװרעד טינ ךיז טסלאז —
 .ןםיװ טשינראג טעװ רענײק ןוא ,טרא ןפיוא אד

 ןײז ףיוא לאפרעביא ןא ןגעװ וױרב ןיא םעפע טדער רע ,רעה רעבא —
 םקיטשעג םיא טסאה .םאװ יצ ,ןענעגרהרעד טלאװעג םיא טםאה .ןקיאמ טנעילק

 .קאר םעײג א ןסירעצ םיא ,רע טגאז ,זדלאה םײב
 ,טשינ קנעדעג ךיא .טריצאװארפ ךימ טאה רע .טשינראג זיא׳ס ,א —
 םיא ,לאצאב ,אי זא ,טגאז רע ביוא ראנ ,קאר םעד ןסירעצ םיא באה ךיא יצ
 ןיוש ןלעװ ןילקנערפ ןוא םיװײד .ןופרעד ןרעה טינ רעמ ליװ ךיא .ײװצ ראפ

 .ןגראזאב םאד
 ז ןקיאמ וצ וטסמוק יוזא יװ ? ןעשעג זיא סאװ —

 ףיוא ןעװעג .גאט ןרעװש א טאהעג ,דימ רעײז ןיב ךיא ,עזאר ,גוגעג —
 ןפערט ךיז ךיא ףראדאב רעגײזא ריפ .ןאלפ ןײמ טעבראעגםיוא ,םראפ רעד
 ןעורפא לסיבא ךאנ ךיז ליװ ךיא .ײרד ךאג ןיוש זיא םע .טאקאװדא ןטימ

 .ײג ךיא רעדײא
 .טאקאװדא ןײק טימ אד ןפערט ךיז ןזאל טינ ךיד לעװ ךיא —

 .ןעורפא ךיז לסיבא טציא ךימ זאל .ןופרעד ןדײר רעטעפש ןלעװ רימ —
 .רעמיצפאלש םויצ ןײג ךיז טזאל רע ןוא —

 — ,ןפיוקרעטנוא ,רע טגאז ,טלאװעג םיא טםאה ? םאד זיא סאװ ןוא —
 •ךאנ עזאר םיא טגאז

 ןופ ריט יד וצ־טכאמ ןאמםארג ןוא — אװײט םוצ ןײג רע לאז ,א —
 •ךיז רעטניה רעמיצפאלש

 א ,רעשירפ א ,רדח ןופ ןעמוקעגסיורא רע זיא םורא העש רעבלאה א ןיא
 ןבירשעגםיוא טאה רעלדניװש רעד סאװ ,סאד .רעטבירעגפיוא ןא ,רערעטנומ
 סאװ ,יקסלאװאק ןאי םעד ןגעװ טסײװ רע סאװ ,םיטרפ עלא יד וױרב ןײז ןיא
 םאװ ,קפם רופש ןטצעל םעד טקעמעגפא טאה ,ןעגופעגסיוא ץעגרע ןבאה יד
 עקאט רשפא זיא .םיא ןיא טפאכעגנײרא טאהעג ךיז ,קידנליװ־טינ ,טאה
 טגערפעג ךיז רע טאה — ?ןענופעגסיוא ןבאה ײז סאװ ,מעד ןיא ןאראפ סעפע
 טפראװ ןעמ יװ ,ןפראװעג םיא טאה ןײטשנראב יװ םעד ךאנ דלאב קערש טימ
 — ״!ןיקסלאװאק ןאי טערטראפ ךיא״ :ןײרא םינפ ןיא טראװ םאד ,ןײטש א
 ןײז טליפשראפ ־רעפטנע םעד ןבעגעגיםיא ןײלא רעלדניװש רעד טאה טציא
 ׳ןאמסארג קיזייא ,ךיא״ :ךיז ראפ טכאלעג טאה רע — !ךעלפרעװ ןיא טלעג
 ־ײרד טרעדנוה ןצנײנ ןיא ? ןעװ ןוא — ,ךעלפרעװ ןיא רעליפש א ןעװעג ןיב
 גנאל זייש באה ,ךיז ראפ ןטפעשעג טריפעג ןיוש באה ךיא ןעוו ,קיצנאווצ־ןוא
 ראנ .ןכאמ טכערוצ םיא טעװ סיװײד ,א .טאהעג דניק א ןוא טאהעג הנותח
 •ןװיטם םיא ךאנ ןקיש לעוו ךיא .ןקוליס ןפראדאב ןעמ טעוו ןקיאמ םעד טימ
 ןצנאגגיא ןייגרעביא רע טעוו ,רעטרעדנוה ראפ א טימ ןקיטראפפא םיא לעוו ךיא

 .ןעזאר וצ ןײרא רע זיא טימעג ןטמיורעגפיוא ןא טימ .״זדנוא וצ
 ־ליז ןעמענטימ ךיוא לעװ ךיא .טאקאװדא םוצ רימ טימ ןײג טסעװ —
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 ־טראפס םעד שאטם רעד ן־ופ זדנוא דאפ ןגירק טעװ טאקאװדא רעד .ןעניייטשרעב
 ,א .טקעיארפ ןײמ ראפ ץאלפ םעד ףראדאב ךיא .םראפ־טימס רעד ײב ץאלפ
 ׳טעברא ךם א ראפ ריד טײטש םע .ןכאז עסיורג ןוטוצפיוא ךיז בײלק ךיא

 .ידײל גנאי
 .ןוט וצ םעד טימ ןבאה טשינראג ליװ ךיא —

 ךיא סאװ ׳טקעיאדפ םעד עז ןוא טראװ •לדײמ ׳ןרעװ רעסעב טםעװ —
 .ןלײא ךיז ךיא זומ טציא .ןופרעד ןדײר רעטעפש ןלעװ רימ .טכארטראפ באה
 .טגײלעגפיוא טוג יוזא טנײה טסיב ? ריד טימ רעמ רעד טנײה זיא סאװ —

 .ןעזעג טיג יוזא גנאל ןיוש ךיד באה ךיא
 דלאב ןלעװ תורצ ענײמ .רעסעב ךיז טליפעג טיג ןבעל ןיא לאמנײק —
 ןוא ״ןבעל ןײמ ןיא טקעיארפ־יוב ןטסערג םעד ךיז ראפ באה ךיא .ײבראפ ןײז
 — ןעז ןוא ןרעה טסעװ .ןטיפארפ ףיוא טכיזםיוא ןא ,סערעטניא־טלעג ןא סאד
 ־נעצ־יקםלאװאק״ .ןוטפיוא ךאנ ןאק סאב ןײד סאװ ,לדײמ ,ןרעדנואװ ךיז ןוא

 .הנידמ רעצנאג רעד ראפ רעטםומ א ןײז טעװ ״רעט
 ןוא ןקארשרעד ,גרעבגזאר סימ טגערפ — ? רעטנעצ־יקםלאװאק —
 יוזא .ןיקסלאװאק ןיא ןסעגראפ ןיוש טסאה וד זא ,טגײמעג באה ךיא — .ךײלב

 .טגאזעג ןײלא רימ ךאד וטסאה
 ןופ ןרעװ וצ רוטפ לאמעלא דאפ לאמנײא :ןעמוקעג ךיא ןיב םעד וצ —
 — .קיטײװ טימ טעמכ רע טגאז — ,רימ ףיוא רעװש יוזא טגיל סאװ ,קורד םעד

 .ןייא טינ סע טםעז וד
 יקסלאװאק רעד זא ׳ןעזגײא עאל טפראדאב ןיוש ךאד טסלאװ וד רעבא —
 רענעגײא ןײד טימ ךיד ןריפראפ ׳ךיד ןראנ עלא .ןעװעג טינ ראג זיא

 .שינעדײרנײא
 .ליטש רעד ןיא רע טגאז — ׳ןעװעג זיא רע ׳עזאר ,ןעװעג זיא רע —

 םיא זיא םאװ ,ןשטנעמ א סיװײד טאקאװדא םעד ןיא ןענופעג טאה רע
 ןופ לסיבא טײרגעגוצ .ןצראה םוצ ןעװעג עגר רעטשרע רעד ןופ ךײלג
 ןפיוא ךײלג ןאמסארג טאה ,עיצאדנעמאקער רעקיצניג רעײז סנײטשרעבליז
 ־עג ןופ ליפעג א ןבעגעג םיא טאה םאװ ״יורטוצ ליפ םיא וצ ןגארקעג טרא
 רעגנאל א ,םיגפ גנאל א טימ ,רעניד א ןוא רעכיוה א .טײקרעכיז רעטציש
 רעטוקיטענאק רעדא רעדנאלגנע־ײנ שיפיט א — ,עבמאג רעגנאל א ןוא זאנ
 ,ןרעינאמ ענעפאלשראפ־בלאה עליטש ןוא ןגיוא עיולב עראלק טימ — ,םינפ
 ןופ טײקיאור א ׳הװלש עקידנרפעלשנײא ןא ךיז ןופ טכיוהעגסיוא רע טאה
 ןעמוקעג ןענעז ײז ןעװ ,ןטנעילק ענײז ןבעגעגרעביא ךיז טאה סאװ ,טימעג

 .םיקסע ערעײז טימ םיא וצ
 ,װירב סנײטשנראב ףיוא קילב א ןפראװעג טאה סיװײד טאקאװדא רעד
 א ןוא ,ןעמוקעגנא זיא ןײטשרעבליז ןעװ ,טגנאלרעד םיא טאה ןאמםארג םאװ
 סאװ ,ןפיל ענײז ףיוא ןזיװעג ךיז טאה עלעכײמש קיטנעק םיוק ,ןריורפראפ
 ־ראפ טנאקעג טיג ךיז ןטלאװ ײז יװ ,ןפא עלעםיבא ןבילבעג קידנעטש ןעגעז

 .ןײצ עסיורג־וצ ענײז רעביא ןסילש
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 ןעק ךיא •ךיז־ןרעפטנעראפ א ראנ ,גאלקגא ןײק טינ זיא װירב רעד —
 םעפע םורא יוזא טעװ רע זא ,קידנענײמ ,ןקערשנא טװאורפ רע .ןדאטעמ עגײז
 ,םיא ראפ פא טינ ךיז טקערש ןעמ זא ,רעבא רע טעז םיוק .ןסערפסיורא

 .ןטאש םענעגײא ןײז ראפ ארומ טגירק ,ןײלא ךיז רע טקערשרעד
 טפראװ — ,לטרעװ שידײ א טגאז ,״לטי.ד םאד טנערב בגג ןפיוא״ —

 .טראװ א ןײרא ןײטשרעבליז
 .םיװײד טגערפ — •? יקסלאװאק רעד םאד זיא רעװ —

 ,קאילאפ א ,ןטלעטשעגנא ןא טאהעג לאמא טאה ןאמםארג רעטסימ —
 רעטסימ ראפ טכאמעג טגידראפ רעײז ךיז טאה רע .ןעמאנ םעד טא טימ
 טאה ןאמסארג רעטסימ ןוא ,טײהנגעלעגנא רעכעלנעזרעפ א ןיא ןאמםארג
 זיא רע לײװ ,ראפרעד ןקיטיגאב וצ םיא טײהנגעלעג יד טאהעג טינ לאמנײק
 טריםערעטניאראפ זיא ןאמסארג רעטםימ .ןדנואװשראפ ואװ־ץעגרע דלאב
 ענײז רעדא םיא ידכ ,זיא ,עילימאפ ןײז ןופ רעװ רעדא ,רע ואװ ,ןעניפעגוצסיוא
 ץיטשרעבליז טרעלקרעד — ״דבוט רעקילאמא רעד ראפ ןקיטיגאב וצ עטנעאנ

 .ןרעפטנע וצ טינ ךיז טלײא ןאמסארג זא ,טעז רע ןעװ ,טאקאװדא םעד
 סע .קידנריר רעײז ...ןראי ליפ יוזא ךאנ ...ײטשראפ ךיא ,א —
 רעד .סעפע ןיא קידלוש ןכאמ םיא לאז סאװ ,וױרב םעד ןיא אד טשינראג זיא
 ןיא סערעטניא רעצנאג ןײז זא ,אד טגאז רע .ןבירשעג גולק רעײז זיא וױרב
 ךרוד ,סע טםײה ,טריוױטאמ טינ ,רעכעלנעזרעפ־ןײר א ןעװעג זיא ןינע םעד
 ץלא סע טוט רע .טאקאװדא ןלעגאיסעפארפ א ןופ גנונעכערםיוא רעשיטקארפ
 רענעגײא םנאמסארג רעטסימ ןופ ,ןאמסארג רעטםימ ראפ טקעפסער סיוא ראנ
 טריסערעטניאראפ זיא ןאמסארג רעטםימ זא ,טסיױו רע יװ יוזא .ןגעװ הבוט
 רעטסימ ןרימראפניא וצ טײהײרפ יד ךיז רע טמענ ,ןיקסלאװאק א םענײא ןיא
 ־לאװאק אזא ןופ רופש םעד ףיוא ןעמוקעג זיא טנעילק א רענײז זא ,ןאמסארג
 טאה םאװ ,טנעדיצניא ןסיװעג א ןופ ןלאטעד יד רעביא־טיג רע ןוא ,ןיקס
 יקםלאװאק רעד זא ,ןזײװסיורא ךיז טעװ רעמאט .ןיקסלאוואק םעד טימ ןפארטעג
 טעװ ,םיא ןיא טריסערעטניאראפ זיא ןאמסארג רעטםימ םאװ ,רעד טינ זיא
 ץיז ךיוא זא ,ןעז טעװ ןוא ךאז רעצנאג רעד ןיא ןסעגראפ ,ןײטשגראב ,רע
 ,ײרעבײרט־תוליכר רעדעװטעי ןדײמראפ וצ ידכ ,ןעלדגאה יוזא לאז טנעילק
 טנעילק ןײז זא .ןעז וליפא טעװ רע .ןפורוצסיורא לולע זיא ןינע רעד סאװ
 סאװ ,ןדאש םענײלק םעד ראפ טלעגנדאש ןענאמנײא ןופ רעמ ןטכארט טינ לאז
 רע טוט ,טגאזעג יװ ,סאד ןוא .טנעה סנאמםארג רעטםימ ןופ ןטילעג טאה רע
 ןיא עיציזאפ רעביוה ןײז ראפ ,ןאמםארג רעטםימ ראפ טקעפםער סיוא ץלא
 ראפ סע זיא םאװ .רעטײװ יוזא ןוא עיפארטנאליפ ץיז ראפ ,טפאשלעזעג רעד

 .טאקאװדא דעד טגערפ — ? טנאמרעד רע םאװ ,ןדאש א
 טריגאער באה ךיא ןוא ,ןינע ןםיװעג א ןיא טריצאװארפ ךימ טאה רע —
 ךיא זא ,טגאז רע .רעיודאב ןײמ טקירדעגםיוא רעטעפש באה ךיא .טרא ןפיוא
 ןײלא ךיא .םיא ףיוא קאר םעד ןסירעצ ,דנאטשוצ ןטגערעגפיוא ןײמ ןיא ,באה
 ראפ םיא ןקיטיגראפ וצ טײרג ךיא ןיב ,ןײז טינ לאז םע יװ .טינ םע קנעדעג

 .ןאמסארג טגאז — ,ןפוא ןקירעהעג א ףיוא ןדאש םעד
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 .שינאקאל סיװײד טגאז — ,ןקיטיגאב ןפראדאב ןעמ טעװ ןדאש םעד —
 יד זא — •ןײטשרעבליז טגאז — ,ךיז ףיוא ןעמענ ןיוש ךיא לעװ םאד —
 •דאל ויא ןקעטשראפ ךיז יאדװא זיומ יד טעװ ,ןקארשרעד ךיז טאה ןײלא ץאק
 יד וצ ןעמונעג ךיז ןעמ טאה ,םינינע ענײלק יד טימ ךיז טקיטראפעגפא
 .טנאלפ רע םאװ ,טקעיארפ םעד ןגעװ טלײצרעד טאה ןאמםארג •ערעםערג
 ןיא טאה רע םאװ ,דנאל סאד ןבעגוצקעװא טקעיארפ םעד ראפ קיליװ זיא רע
 ,טעברא־יוב רעד ראפ טלעג עמום א ןרעײטשוצײב ,קורבגנירפס ןיא ץיזאב
 עמריפ־יוב רעד ןופ גנורירעפאאק יד טקעיארפ םעד ןופ תושר ןיא ןלעטש
 ןרעגנײ םעד ןופ המכסה רעד טימ ,ךיז טײטשראפ /׳ןאמסארג ןוא ןאמסארג״
 ןרעדאפ ךיז טעװ סאװ ,עקירעביא םאד .ראזאל ןוז ןײז ,עמריפ רעד ןופ ףתוש
 יד ןופ טידערק ןקיליב ןיא ןעמוקאב וצ רע טראװרעד ,ןעלטימ־טלעג ןיא
 ןופ .ןטעברא־יוב ענעדײשראפ ראפ טרינגיםא טאה גנוריגער יד םאװ ,ןטלעג
 טגיל םאװ ,דלעפ־טראפם עקידײל םאד דע טגנאלראפ קורבגנירפס טאטש רעד
 ,ךיז טײטשראפ סע .גנולאצ־דעײטש ןופ גנואײרפאב ןוא ,דנאל ןײז ןופ טנעאג
 טינ ,זיא םע ןעמעװ ראפ טיפארפ בילוצ טנײמעג טינ זיא טקעיארפ רעד זא
 טקעיארפ רעד טעװ ןעמאנ ריא ףיוא םאװ .טאטש רעד ראפ טינ ,םיא ראפ

 .ןרעװ ןבירשדאפ
 ראפ םזאיזוטנע ןײז ןזיװעגםיורא דלאב טאה סיװײד טאקאװדא רעד
 ןגראק םעד ךרוד ןקירדםיוא םאד טנאקעג טאה רע לפיװ ףיוא ,ןאלפ םעד
 עטשרעדאפ ענײז ןופ טשטילגעגפארא םיוק ךיז טאה סאװ ,לכײמש ןסאלב
 ךיוא סע טאה ןעמ .ןפיל ענעמוקעגנעמאזוצ־טינ ענעפא יד ךרוד ןײצ עםיורג
 עגײז ןיא זײװכעלםיב ןטכיולעצ ךיז טאה סאװ ,טכיל םעד ןופ ןעזנא טנאקעג

 .ןגיוא עיולב
 .טקעיארפ אזא ןעמענרעטנוא רעװ לאז סע זא ,ןעװעג טײצ גנאל ןיוש —
 רעזדגוא זיא טאטש רעזדנוא ןיא םײא־ישזד יד ןשיװצ טיוג־גנוניואװ יד

 .דנאש םנעמעלא
 םאװ ״ןבאז עלא יד זא ״גנוגײמ עשיטםימיטפא ןײז ןבעגעגפא טאה םיװײד
 זא ״רעכיז זיא רע .ןריפכרודא ןזאל ךיז ןלעװ ״ײז ןופ טדערעג טאה ןאמסארג
 טײז ןײז ןופ .ןעגנוגנידאב עלא יד ףיוא ןײגנײא טעװ גגוטלאװראפ־טאטש יד

 .גגוניולאב םוש ןא ״םניחב טקעיארפ םעד ןעניד וצ טײרג רע זיא
 רעביא ןגיוצעגכרודא טאה טײקכעלמײהמוא ןוא גגודמערפראפ ןופ ןטאש א
 םעד ליװ רע זא ״טגאזעג טאה ןאמםארג ןעװ ״ןשטנעמ יד ןופ טימעג ןלעה םעד

 .״רעטגעצ־יקסלאװאק״ ןפורנא לעיציפא טקעיארפ
 ,טרעדנואװראפ ,רעביא רעמינפ יד ךיז ןגערפ — ? ״רעטנעצ־יקסלאװאק״

 .רעטרעװ ןא
 ־טםנרע ןא טימ טנקלאװראפ ךיז ןבאה ןגיוא ענײז .ןגיװשעג טאה סיװײד
 לכײמש רעד .םינפ ץנאג ןײז רעביא טײרפשעגסיוא דלאב ךיז טאה סאװ ,טײק
 רעצנאג ןײז יװ ,ןרױרפעגנײא ,ןראװעג טרעוױלגראפ זיא ןײצ עגעפא ענײז ןופ

 .שינעגײװשליטש ןיא ,רעפרעק
 טאה — ,ןאמסארג רעטםימ ,טינ םאד טוט ,םשה־ןעמל ,טינ םאד טוט —
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 ,טפאכעג ךיז טאה רע ראנ ׳ןושל ןשידײ ןיא טבעלאב ןבײהעגנא ןײטשרעבליז
 — .שילגנע ףיוא ןעגנאגעגרעביא רע זיא ׳ןײז דשוח םעפע ךאנ ןאק סיװײד זא
 סאװ ,ךאד טעז ריא .דײרעג שיטײל ןפורםיורא ןלעװ ראג ריא טלאז םאװ וצ
 ־םיוא ןװאורפ וצ רעלדניװש יד רעטנוא־טבײרט סע .ןופרעד סיורא טמוק סע
 ןיקסלאװאק א ןופ עילימאפ יד טגראזאב טאה ריא טניז .ךײא ןופ טלעג ןםערפ
 םינימ עלא ןופ ןשטנעמ גאט ןכעלטיא רימ וצ ןעמוק ,עיסנעפ רענײלק א טימ

 .םיקסלאװאק יד ןופ ןעגעז ײז זא ,ןגאז ןוא
 .טאקאװדא רעד טגערפ — ? עיסנעפ א ראפ םאוז —

 עילימאפ עשיליופ עמערא ןא ןפלאהעגםיורא טאה ןאמםארג רעטםימ ־-
 םעד ןופ פא־ןעמאטש ײז זא ,קידגענײמ ,עיסנעפ א טימ יז טגראזאב ןוא טיונ ןופ

 •טכוז רע סאװ ,ןיקסלאװאק
 — ,טגײמ ריא יװ יוזא טינ זיא סע ,ץיטשרעבליז רעטםימ ,ןײנ ׳ןײג —
 יד זא ,טסואװעג בײהנא ןיא דלאב באה ךיא — .טײקיאור טימ ןאמסארג טגאז
 ןיב ךיא ןכלעװ ןיא ,ןיקםלאװאק םעד טימ ןוט וצ טשינראג טאה עילימאפ
 ־מערא יד טראד ןעזעג ןוא זיוה ןיא ײז ײב ןעװעג ןיב ךיא .טריםערעטגיאראפ
 זיא סאד — ׳יקםװאלסאז יורפ יד .ןבעל ײז עכלעװ ןיא ׳טפאשעע יד ןוא טײק
 טימ ןוא טײקכעלרע ריא טימ םשור א רימ ףיוא טכאמעג טאה — ׳ןעמאנ רער
 רעד ראפ ןוטעג באה ךיא ןוא ,ךיז טניפעג יז ןכלעװ ןיא ׳בצמ ןרעװש םעד

 .קיטיונ ראפ ןטלאהעג באה ךיא סאװ ׳עילימאפ
 ךיז ןבאה םע .ןופרעד ןעמוקעגםיורא זיא סע םאװ ׳טעז רעבא ׳אי —
 יז לײװ ,ראפרעד ןפלאהעג עילימאפ יד טאה ריא זא ׳ןעגגאלק טײרפשראפ דלאב
 רעצנאג רעד ןופ ןשטגעמ רימ וצ ןעמוק טציא .ןיקסלאװאק א ןופ פא־טמאטש
 ןענעז ײז זא ,ןהנעט ןוא ,םוטעמוא ןופ ,ולרעטאװ ןופ ׳דליפשטיר ןופ ׳טגגעגמוא
 .םעיפארגאטאפ ׳ןענײשנריובעג ׳ןריפאפ ןעגגערב ײז .סיקםלאװאק עקיטכיר יד
 טלאװעג טינ ךײא באה ךיא לײװ ׳טציא זיב ןגאז טלאװעג טינ ךײא סע באה
 ריא זא ׳ןרעװ טםואװאב טציא טעװ םע זא ןוא .שפנ־תמגע ןײק ןפאשראפ
 ךיז ריא טנעק ׳יקסלאװאק ןעמאנ םעד ףיוא טאטש עצנאג א ףיוא־טלעטש

 ־ראפ א רעעז זיא יקםלאװאק ןעמאנ רעד ?ןוטפא ךיז טעװ אד םאװ ׳ןלעטשראפ
 טעװ סע .גגורעקלעפאב רעשיליופ רעגיה רעד ןשיװצ ןעמאנ רעטײרפש
 יװ ׳ןיקםלאװאק טימ שינעטלעהראפ רעײא ןגעװ תוליכר ײלרעלא ןבײהפיוא
 ׳ןפראװםיוא ענעדײשראפ טומ ןבעגוצ טעװ םע .ןעשעג טציא זיב ןיוש זיא םע
 ןעמ םאװ ,לאדנאקס א םעפע ףיוא םיורא ראנ ןקוק סאװ ׳ןײטשנראב רעד יװ
 טינ ןעגנערב ךיוא ןאק םע .לטסנידראפ גנירג א ײברעד ןכאמ ןענאק לאז
 רשפא ןוא ׳עילימאפ רענעגײא רעײא ןופ עיצאטופער רעכיוה רעד ןדאש קינײװ

 .טקעיארפ םעד ןטאש ךיוא
 .ןאמסארג טגערפ — ? יוזא יװ —

 .טקעיארפ ןצנאג םעד ןרעװראפ ךאנ ךײא ןאק ןעמ —
 םע — טגערעגפיוא ןאמסארג טגאז — ? ןרעװראפ רימ םע טעװ רעװ —
 ןאק רעװ — ׳טלעג ןײמ ןוא ׳ןעמאנ ןײמ ףיוא ןבירשראפ ׳ץיזאבדנורג ץימ זיא
 רשפא ךימ טליװ ריא ? ליװ ךיא סאװ ׳םגגײא ןײמ טימ ןוט וצ ןרעװראפ רימ

 ? זקערשנא
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 •טקעריד ןרעװראפ ךײא טעװ ןעמ זא ,טבײמעג טינ באה דיא ,טיהאב טאג —
 טנעז .תועינמ ןוא ןטײקירעװש עםיורג ךײא ראפ ןפאש ךיז רעבא ןענאק סע
 טליװ ריא םאװ ,ןעמאנ םעד בילוצ ראנ לוע אזא ךיז ףיוא ןעמענ וצ טײרג ריא

 ? טקעיארפ םעד ןבעג
 .ןאמסארג טגאז — ,אי —

 חא םינפ םטאקאװדא םעד .טאקאװדא ןפיוא טקוקעג טאה ןײטשרעבליז
 .קורדסיוא ןא ,םוטש ןוא טלאק ןעװעג

 — ןאמסארג טגאז — ,סיװײד רעטםימ ,עגארפ ןײא ןגערפ ראנ ליװ ךיא —
 ־אק ףיוא טקעיארפ םעד ןפורנא ראפ ןטײקירעװש ןבאמ רימ טאטש יד ןאק
 ןלעטש ךיז ללכב לאז טאטש יד זא ,סע ךיז טקיש יצ ןוא ? ןעמאנ סיקסלאװ

 ? םעד ןגעק
 ןפור טליװ ריא םאװ ׳ןעװעג זיא יקסלאװאק רעד רעװ ,ךיז טדנעװ סע —
 ־ראפ ןײז ךאד טעװ טקעיארפ רעד .ןעמאג ןײז ףיוא טקעיארפ ןקיטביװ אזא

 .טאטש רעד ףיוא ןבירש
 טיורב ןײז טנידראפ טאה םאװ ,רעטעברא רעמערא ןא ןעוועג זיא רע —

 .ןאמסארג טגאז — ,ןקירבאפ־ליעי יד ןיא רעקינאכעמ א יװ
 ןײק טינ זיא ,רעטעברא רעמערא ןא ןעװעג זיא יקםלאװאק סאװ ,םאד *—
 ףיוא ןרעװ ןפורעג לאז ,טאטש רעד ןרעהעג טעװ סאװ ,טקעיארפ א זא ,העינמ
 טאטש יד זא ,ךאז ןײק ןוטעגפא טינ טאה רע ביוא ,ךיז טײטשראפ .ןעמאנ ןײז

 .ןעמאנ ןײז טימ ןעמעש ןפראדאב ךיז לאז
 .טינ זא ,ביולג ךיא —

 — ,עגארפ א ןלעטש ךײא ,ןאמסארג רעטםימ ,רימ טביולרעד טציא —
 .טאקאװדא רעד טגאז

 .סיװײד רעטסימ ,טגערפ ,טוג יוזא טײז —
 ־לאװאק םעד־טא ראפ טאה ריא סאװ ,תובײחתה ןופ ליפעג רעײא זיא —
 ־מוא עלא רעטנוא זא ,קיטכיװ יוזא ,ןײמ ךיא ,םיורג יוזא תמא ןא ףיוא ,ןיקס
 ףיוא טקעיארפ םעד ןפור וצ םולשאב רעײא ןא ןטלאה ךיז ריא טעװ ןדנעטש

 ? טנײרפ רעײא ןופ ןעמאנ םעד

 ןפיוא ןרעװ ןפורעגנא טעװ טקעיארפ רעד ןדײס .סיװײד רעטםימ .אי —
 סאװ ,טראװ םעד ןא טפאכעגנא ךיז ןאמסארג טאה — ,טגײרפ ןײמ ןופ ןעמאנ
 ןצנאג םעד ףיוא ךיא ביג טשינא — ,טגאזעגרעטנוא םיא טאה טאקאװדא רעד

 .טקעיארפ
 ןאמםארג רעטםימ סאװראפ ,ןײא טינ עז ךיא .פא ץלא טםילש םאד —
 .טגײרפ ןײז ןופ ןעמאג ןפיוא טקעיארפ םעד ןפורנא טכער טימ ןעגאק טינ לאז
 ,טינ ביולג ךיא .טקעיארפ ןײז זיא םע ,טקעיארפ םעד ןופ רעפאש רעד זיא רע
 טינ רעכיז יז טעװ ןעמאנ א רעביא .םעד ןגעק ןבאה סעפע טעװ טאטש יד זא
 ןוא — ״!ןעמאנ א ןיא זיא םאװ״ .גנומענרעטנוא עקיטכיװ אזא ןזאלכרודא

 .טעײטעגפא טאה ןפיל םטאקאװדא םעד ףיוא לכײמש רענעריורפעגנײא רעד
 ־אװדא םעד ןופ ןעגנאגעגםיורא ,רעטמיורעגפיוא ןא ,זיא ןאמםארג ןעװ

 .ןענײטשרעבליז וצ ןפורעגגא ךיז רע טאה ,סיפא םטאק
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 א ןעמוקאב ןאק ןעמ ואװ ,ןאראטסער ןשידײ א ןופ רשפא ריא טםײװ —
 טקנעבראפ דיז דיא באה ׳טנײה קיטײרפ זיא םע ?שיפ עשידײ לקיטש טוג

 .לכאמ ןשידײ א דאנ
 .ןהכלמ ןײמ ײב ׳רימ ײב ןגירק ריא טנעק שיפ עשידײ לקיטש טוג א —
 ,םילכאמ עשידײ ףיוא ןלעב א ןײז טעװ ריא זא ,טכארטעג טשינראג באה ךיא
 ,טנײמעג באה ךיא .זדנוא וצ ןטעבראפ ןעװעג גנאל ןיוש ךײא ךיא טלאװ טשינא
 ףיוא ןעפאװק טינ ךיז טעװ ,ערה־ןיע ןײק ,דמעמ רעײא ןיא שטנעמ א זא

 .םילכאמ עשידײ
 ־ראפ לאמא ןוא ,םילכאמ עשידײ וצ םײה רעד ןופ טניואװעג ןיב ךיא —

 .םעט ןיא ךאנ רימ ןגיל שיפ עטליפעג סעמאמ ןײמ .םעד ךאנ רימ ךיז טקנעב
 סהכלמ ןײמ ןכוזראפ טעװ ריא ,רימ טימ םײהא ןיוש טמוק ,יוזא ביוא —
 ךיז ןאק רעװ .טינ סע טמוק שיפ סעמאמ רעײא וצ ,ךיז טײטשראפ סע .שיפ

 ? ןעמאמ א וצ ןכײלגוצ
 .ןשטנעמ ײװצ ךאנ ראפ טײרגעגנא טאה בײװ רעײא יצ ׳טינ םײװ ךיא —

 .גרעבנזאר םימ ןעגנערבטימ ,ךיז טײטשראפ ,טלאװעג טלאװ ךיא
 ןבאה רימ ןגעלפ לאמא .ןאמסארג רעטםימ ,טײרגעעא ,טײרגעגנא —
 ראפ טיג יז טאה טנײה .גראװגנױ טימ בוטש עלופ א טכאנוצ־קיטײרפ א ןיא
 קידנעטש ךיז טעװ ךאד — .לײװ א ליטש טבײלב רע —...ןטײרגוצנא ןעמעװ
 .בײװ ןײמ ןגאזגא ןײגמײהא ךײלג לעװ ךיא .חרוא ארטםקע ןא ראפ ןעגיפעג

 .םיחרוא וצ טגיואװעג ,ךעבענ ,זיא יז .ןעײרפ ךיז טעװ יז
 שיפ עשידײ ןעגעז םאװ .ןײרא לוש ןיא ןײג טשרעוצ רעבא ליװ ךיא —

 ? לוש א ןא טכאנוצ־קיטײרפ
 טרעדנואװ — ? ןענעװאד ץירא לוש ןיא טכאנוצ־קיטײרפ טײג ריא —

 •ץיטשרעבליז ךיז
 .רימ ךיז טםולגראפ םע ןעװ ,טײצ־וצ־טײצ ןופ ראנ ,קידנעטש טינ —

 ? לפמעט ןיא טינ ,לוש רעזדנוא ןיא טײג ריא —
 ־אד ליװ ךיא ןעװ ראנ ,עקאט ךיא גנאלאב לפמעט־םראפער םעד וצ —
 ,םולשה־ױלע ,עטאט ןײמ ואװ ,לוש עמורפ עשיסקאדאטרא ןא ןיא ךיא ײג ,ןענעװ

 .ןעגעװאד טגעלפ
 .ץיטשרעבליז טלכײמש — ? ןטאט ןטימ ךאנ טנװאד ריא ,טםײה םאד —
 ריא .ןטאט ןטימ ןענעװאד ךיא זומ ,ןענעװאד ליװ ךיא ןעװ .תמא ,אי —

 ? ןײטשרעבליז רעטםימ ,ןײגטימ רשפא טעװ
 .תודיחיב ,ןײלא ךיא ןװאד ,ןענעװאד ליװ ךיא ןעװ .ךײא קנאד ךיא —
 ריא טעװ ואװ .ךײא ראפ ןטײרגנא בײװ ןײמ ןפלעה ןײגמײהא רעסעב לעװ ךיא

 ? לוש ןיא ,ןענעװאד ןכאג ןײז
 ,אד ןישאמ רעד טימ רעפואש ןײמ באה ךיא .םערדא רעײא רימ טיג —

 .םײהא ךײא וצ ןעמוק ןלעװ רימ
 ןפיול טזאלעג ךיז ןוא םערדא םעד ןענײטשרעבליז ןופ ןעמונעג טאה רע

 .םײהא
 רעד ,שטנעמ רעגולק א .רעגײטש ןטםעב ןפיוא .ןםאלשעגפא ץלא —
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 םעד ןגירק ןלעוו רימ .טאטש ןיא רעכאמ רעסיורג א ׳םיוא ךיז טעז .סיװײד
 ןייז טעװ טקעיארפ םעד ןופ ןעמאנ רעד ןוא .ןרעײטש ןופ ײרפ ,דלעפ־טראפם
 ,טקעיארפ םעד ןיא טריםערעטניאראפ רעײז זיא רע .״רעטנעצ־יקסלאװאק״ —
 .םײהא ןעמוקנא ןײז ײב םזאיזוטנע טימ םיוא ןאמםארג טפור — ,סיװײד רעטםימ
 ? ״רעטנעצ־יקםלאװאק״ טקעיארפ םעד ןפור וצ ןםאלשאב עקאט טסאה —

 .גרעבנזאר םימ טגערפ —
 ־ראפ ןיב ךיא סאװראפ ,ךאד טםײװ וד .טינ עגארפ ןײק ,טולאםבא —

 .ןעמוקעג רעהא ןיב ךיא םאװ ךאנ ,טקעיארפ םעד ןיא טריסערעטניא
 ? וצרעד טמיטשעגנײא טאה םיװײד רעטםימ ןוא —

 ןעגנערב ןעמונעגרעטנוא ךיז טאה רע ? ןעמיטשוצנײא רע טאה םאװ —
 .ןעמאנ םעד רעטנוא טקעיארפ א ראפ לאה־יטים ןיא עיציטעפ א
 ? ןעמאנ םעד ןעמעננא טעװ טאטש יד זא ,טלאה רע ןוא —

 .טינ עגארפ ןײק ,אי —
 ? ןרעװ טכעלטנפעראפ םע טעװ יוזא ןוא —

 ?טינסאװראפ —
 ןופרעד לאז סע סאװ ,ןעמענוצרעטנוא םאד טײרג עקאט טסיב וד ןוא —

 ? ןעמוקסיורא טינ
 ? ןײטשרעבליז ,וד — ,ךימ ריא טקערש םאװ ? ןעמוקםיורא טעװ סאװ —
 ,רעה ? טינ רשפא ,טלעג ןײמ זיא םע ?ןרעװראפ רימ סאד ןאק רעװ ןוא

 .ןײרא לוש ןיא ןײג זומ ךיא .ריד ראפ טינ טײצ ןײק טציא באה ךיא
 ךיא ? גנילצולפ ראג לוש ןיא ? טנײה ריד טימ השעמ יד זיא םאװ —

 .ריד טימ ןדײר ליװ
 •ןענעװאד םוצ ןקיטעפשראפ לעװ ךיא ׳ארומ באה ךיא .טציא טינ ,ןײנ —
 ? לוש יד גנילצולפ סעפע סאװ ? לאמעלא יװ רעמ טנײה םעפע םאװ —

 ? ןקיטעפשראפ טראד וטסעװ םאװ
 סע םאװ ,טםײװ ,ןיראטערקעס ןײמ ,וד זא ,טנײמעג באה ךיא יבא —

 .לירפא ןיא קיטײרפ רעטצעל רעד םאב ןײד ראפ טײדאב
 .טנאמרעד ךיז יז טאה — ,ןטאט ןכאנ טײצראי ,םײװ ךיא ׳אי —

10 

 אזא ןוא ןפיט אזא טימ ןפאלשעג טינ רע זיא ןכאװ ןוא ןכאװ טניז
 א ןוא רעשירפ א ,טפאכעגפיוא ךיז טאה רע .טבאנ יד יװ ףאלש ןקיאור
 ןרעסעב א ןיא גרעבנזאר םימ ןפאדטעג ךיוא טאה רע .ןראי טימ רערעגניי
 טאה יז .ןטלאהעגקירוצ ןוא ךעלטלאק שטאכ ,ךעלטנײרפ ,דנאטשוצ־טימעג
 זיא יז םאוו ,טייצ רעד ןיא ןעמוקעגראפ זיא םע םאוו ,טגערפעג טשינראג םיא
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 רע ןעװ ןוא .טאקאװדא םײב — רעטעפש ןוא ׳קורבגנירפם ןופ קעװא ןעװעג
 טינ ליװ יז זא ,טושפ טגאזעג םיא יז טאה ׳ןלײצרעד טלאװעג ריא טא״
 רוציק א ןבעגעגרעביא םיא טאה יז .טריםערעטניאראפ טינ זיא יז ״ןרעהי
 ־טפעשעג בת םאד ״םײה רעד ןיא ןבילקעגנא ךיז ןבאה סאװ ״וױרב יד ןופ
 ןופ וױרב א ןוא ״ןעגנורעײטשײב ןטעב סאװ ״סעיצוטיטםניא ןופ וױרב עבעל

 .טרעבאר לקיגײא ןײז
 ־טיה יד ןופ בצמ םעד רעביא וױרב רעגנאל א ןעװעג זיא סטרעבאר
 ״טעברא־ףליה דעשיאארעה רעד רעביא ״דנאלשטײד ןיא תונברק עשירעל
 ־תיראש םעד ראפ ״תוגברק יד ראפ טוט ״טגיאשזד״״ רענאקירעמא יד סאװ
 ״ןדײ רוד םעד ןופ טלײצרעד טאה רע .רעדניק יד ראפ סרעדנוזאב ״הטילפה
 ־דײמ ןוא םירוחב רעלארשי יד ןופ ״לארשי ןיא ןײטשפיוא טזומעג טאה סאװ
 וצ עיראטירעט םאנוש ןיא ןטושאראפ טימ רעטנורא ךיז ןזאל םאװ ״ךעל
 סנטםרעמ ״ןטשער יד ןבײלקפיונוצ ״גנונעפאה ןוא טומ תונברק יד ןעגנערב
 עשיזיוצנארפ וצ םײהעג ןיא ןריפרעבירא ײז ןוא ״רעדניק ןוא ןשטנעמ עגנױ
 ־פא ״עטלא ײז ףיוא טראװעג ןבאה םע ואװ ״ןטראפ ענײלק עשינעילאטיא ןוא
 טנאקעג ראנ טאה ןעמ םאװ ״ןפיש־פעלש ״סעקנילרעב ״ךעלפיש־אשמ עטנידעג
 םעד ןריפ וצ ךעלפיש־טראפםנארט ןיא זיא־סע־יװ עטעוועצינעגרעביא ״ןגירק
 זומ טעברא יד ןוא .לארשי ןײק ןרעגאל־עיצארטנעצנאק יד ןופ בײלברעביא
 ןפיש־םגירק עשילגגע לײװ ׳שידרערעטנוא ״טײהרענעטלאהאב ןרעװ ןוטעג
 ךאג ןגאי לאמא ךיז טגעלפ ןעמי יװ ״ןרעםאװ יד רעביא ײז ךאנ ךיז ןגאי
 ־נאק עטײרגעגוצ־ײנ יד ןיא ןריפקעװא ןוא ײז ןעגגאפ וצ ןכוז ״ןפיש־ןטאריפ

 .םורפיק לזדניא ןפיוא ןרעגאל־עיצארטנעצ
 .םיא ףיוא העפשה םיורג טאהעג ״קיטגעק ״ךאנ טאה ןיעלפאשט רעד
 ןיא טרידוטש טאה רע .דנאלגנע־ײג ןופ ןעמוקעג זיא ןאמרעמיצ ןתנ .רד
 סרוק א ןעמונעג טאה רע ואװ ״דראװראה ןיא ךיוא ןוא ראנימעס־רעניבאר א
 טײצ עצרוק א ןעװעג זיא רע •עיגילער ןופ עטכישעג ןוא עיגאלאביםפ ןיא
 ןופ טײצ רעד ןיא טאה רע זיב ״ןאשיעגערגנאק־םראפער א ןיא רעניבאר
 .ײמרא רעד ןיא ןיעלפאשט א ראפ קיליװײרפ ןםאלשעגנא ךיז ״המחלמ רעד
 טכאמעגברודא טאה רע ואװ ״טנארפ־ברעמ םוצ טקישעגקעװא םיא טאה ןעמ
 רע .עפארייא רעביא יימרא םנאטעפ ןופ טורשראמ־טירטקירוצ ןצנאג םעד
 ןפלאהעג ״ןײרא רעײפ ןיא ןכארקעג ״הנכס ןיא לאמ ךם א ןענופעג ךיז טאה
 ייס הנומא ןוא טםיירט טכארבעג ״עטעדנואװראפ ןגארטקעװא ןראטיגאס יד
 ןעמוק םגביולג ערעדנא ןופ סיאב ךם א .ןטאדלאם עשידײ־טינ ײם ״עשידײ
 רעײז טדער רע .ײז ןופ רעגײא זיא רע ליױו ״טנעאנ ײז זיא רע .םיא וצ
 ןוא תוידום ערעײז טימ םיא ךיז ןעיורטראפ ײז .ליפש רעײז טליפש ״ןושל
 ןײז בילוצ — עטשרעבײא ענײז ײב ךיוא ןעזעגנא רעײז זיא רע .תורצ ערעײז
 רעעז םיאב יד ראפ ראפרעד ןאק רע ןוא ,ןטםנידראפ ענײז ןוא שזארוק

 .ןוטפיוא ליפ
 טאה — ״ןעמעלבארפ ערעײז טימ םיא וצ ןעמוק םיאב יד״״
 ־ראעג טאה רע .םיא וצ ןעמוקעג ךיוא ךיא ןיב — ״ןבירשעג טרעבאר
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 באה דיא .עיצאטיליבאהער ראפ לײטפא ןשיגאלאכיספ םעד ןיא טעב
 ־דנוא ןו־פ טסואװעג טאה רע .טײהנעגנאגראפ ןײמ ןופ טלײצרעד םיא
 טלײצרעד םיא באה ךיא .רעטאפ ץימ ןופ ןוא ריד ןופ ,החפשמ רעז
 ןעזעגוצ באה ךיא סאװ ,םעד ןופ ןראװעג טלםײרטעגפיוא ןיב ךיא יװ
 .ךיז טימ ןוט וצ סאװ טינ טציא סײװ ךיא ןוא ,דנאלשטײד ןיא ,אד
 טעברא־ףליה רעד ןא ,טגאזעג םיא ךיא באה ,ןסילשנא ךיז ליװ ךיא
 ןםעומש ראפ א ךאנ .ןופרעד ןטארעגפא ךימ טאה רע .םיטילפ יד ראפ
 רענעגײא ןײז ןיא ףליהעג א ראפ ןעמונעג ךימ רע טאה רימ טימ
 וצ רוטאנ ןײמ ןיא זיא סע ,טגאז רע .עיצאטיליבאהער ןופ טעברא
 ןופ זיא םאד ןוא ,ךיז וצ ןשטנעמ ןופ יתטוצ םעד ןעניװעג ןענאק
 .םיאב ענעפירגעגנא־קיטםײג יד טימ ןדײר םײב טײקיטכיװ םיורג
 טדער רע .טײקכעלטנײרפ ליפ םיורא דימ טזיױו ,ברקמ ךימ זיא רע
 ־אכיםפ ןיא סרוק א ןעמענ ,רעניבאר ףיוא ןרידוטש לאז ךיא ,וצ ךימ
 טגאז ,טליפ רע .הליהק א ןופ רעריפ רעקיטסײג א ןרעװ ןוא עיגאל
 ןיא ןײז וצ עיפשמ טײקיאעפ עכעלריטאנ יד גאמראפ ךיא זא ,רימ רע
 ־ןכריק ןוא רענעװאד־לוש עטםרעמ יד .ןביולג ןכעלנעזרעפ א ןשטנעמ
 .טאג ןכעלנעזרעפ ןײק ״גנובײמ ןײז טיול ,טינ ןבאה עקירעמא ןיא רעײג
 .םרעטאפ ערעײז ןופ טנשריעג ןבאה ײז םאװ ,ןביולג םעד ןבאה ײז
 ־ראפ א יװ טינ סע זיא ,בר א רעדא ןכעלטםײג א םיוא ײז ןטלאה ןוא
 ןופ תוכז ןיא ראנ ,טאג ןכעלנעזרעפ רעײז ןוא ײז ןשיװצ רעלטימ
 ןצנאג םעד רערעװש טכאמ סאד .סרעטאפ ענעבראטשעג ערעײז
 ,עשידײ־טינ יד ײם ,עשידײ יד ײם ,עקירעמא .הנומא ןופ םעלבארפ
 טסײה ,ןביולג םענעגײא ןא ןיא ,ןביולג ןכעלנעזרעפ א ןיא ךיז טקיטיונ
 טײטשאב םעד ןיא ןוא .סרעטאפ יד ןופ ןביולג דעד טינ זיא םאװ ,םע
 ןאמרעמיצ .רד .ןכעלטסײג רעדא בר םענרעדאמ םעד ןופ הדבוע יד
 טציא רעלק ךיא ןוא ,עלאר רעד ראפ קיסאפ עבטב ןיב ךיא זא ,טלאה
 ״עדײז רעביל ,ריד וצ וױרב םעד בײרש ךיא .ליפ רעײז םעד ןגעװ
 ,ריד וצ רעטגעענ טליפעג קידנעטש ךיז ךיא באה קיטסײג לײװ
 א ןעװעג ןיב ךיא ןעװ ,ןעמענטימ ךימ טסגעלפ וד .ןטאט םוצ יװ
 עסײװ יד קנעדעג ךיא .ןדײ עמורפ יד ןופ לוש רעד ןיא ,לגנײ ןײלק
 קתדנײא רעד סאװ ,טליהעגנײא ןעװעג ןענעז ײז עכלעװ ןיא ,םיתילט
 יד ןוא ןדײ יד .טציא ךאג רימ ןיא קידעבעל רעײז זיא ןופרעד
 זיא סע .טעגרהעגסיוא ײז טאה רעלטיה .אטשינ רעמ ןענעז םיתילט
 ־וצםיוא קילג םאד טאהעג ןבאה סאװ ,עקירעמא ןיא ןדײ יד זא ,קיטיונ

 ןדײ עמורפ יד־טא יװ ,ןביולג ןלאז .ראמשאק ןקיטולב םעד ןדײמ
 טאג םעד טאהעג ןבאה ײז ,תמא .טביולגעג ןבאה םיתילט יד רעטנוא
 ־ײא רעײז ,רערעײז ןעװעג ךיוא רעבא זיא רע ,סרעטאפ ערעײז ןופ
 ,ליװ ךיא לײװ ,וױרב םעד ריד בײרש ךיא .טאג רעכעלנעזרעפ רענעג
 םיא ךיד טעב ךיא ןוא ,םעד ראפ ןטײרבראפ ןטאט םעד טםלאז וד זא
 ־רעביא ריד ןטעבעג םיא באה ךיא יװ יוזא ,וױרב םעד ןבעגוצרעביא
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 טנעיילעג םיא טסאה וד זא ,ףאה ךיא סאװ ׳װירב ןטשרע ץימ ןבעגוצ
 ןענאק טציא טסעװ ןוא דמעמ ןשילאראמ ןײמ טסײטשראפ וד ןוא
 .רד םאװ ׳קירטש־גנוטער יד רימ ראפ טײטאב םע םאװ ,ןײטשראפ

 .ךפראװעגוצ רימ טאה ןאמרעמיצ
 םעד ךאנ עזאר טגאז — ? רעניבאר א לקינײא ןא ןבאה וטסעװ ,ונ —

 .וױרב םעד טנעײלעגרעביא טאה יז יװ
 י ףיורעד ןטכיר טנאקעג ךיז טאה רעװ .סיוא טע טעז יוזא ,אי —

 1 םעד ןיא ןרעטש םיא טםליװ וד ןוא —

 י יוזא יװ י ךיא —
 ־אנ ןדמערפ א ףיוא ןפורנא טםליװ וד םאװ ,טקעיארפ ןײד ךרוד —

 .שינעדײרנײא ץיד בילוצ .ןעמ
 ראפ ןעמארפא ןפלעה ,ןפלעה ראנ ,םיא ךיא לעװ ןרעטש טינ ,ץיג —

 .גנולכיורטש רעדעװטעי ןופ געװ םעד םיא
 ןצנאג םעד ןגיװשראפ טאה יז .טגערפעגרעביא טינ רעמ םיא טאה יז

 .ןינע

 םאװ ,דנעקיװ רעטסקיאור רעד ,רעטסכעלקילג רעד ןעװעג זיא םע
 ־ראפ םיא טאה טקעיארפ רעד .טײצ רעגנאל א ראפ טבעלעגרעביא טאה רע
 ןעװ ,ץיזאבדנאל ןײז וצ ןפיול ןײא ןיא ןטלאהעג טאה רע .ןצנאגניא טפאכ
 .ןאלפ םעד ןיא ןעלקניװ ןוא ןלאטעד עײנ טלעטשעגראפ םיא ךיז ןבאה םע
 ׳טקעטיכרא ץיז ראפ קיטראפ לאירעטאמ ןצנאג םעד ןבאה טלאװעג טאה רע
 ־מורא זיא רע .קורבגנירפס ץיק םיא וצ קיטנאמ ןעמוק טעװ רענעי ןעװ
 ןיא טעפש ןעװעג זיא םע .טפאשדנאל יד ןעז וצ טנגעג רעד רעביא ןראפעג
 רעטוקיטענאק יד ףיוא ירפ ןעמוקעג ראי םאד זיא גנילירפ רעד .לירפא
 ןוא ,גנואילב רעלופ ןיא ןענאטשעג ןיוש זיא דואװגאד רעד .רעדלעפ־ןײטש
 עםײװ טימ טמיוזאב ןעװעג ןענעז יטפאשדנאל רעטוקיטענאק ןופ ןגעװ יד
 ־רעדגיק ענעקאדשרעד יװ טקוקעגםיורא ןבאה םאװ ,ךעלמילב עכעלטיור ןוא
 ..ךעלמײב־לדאנ ןוא םעטםוק־רעבראל ןופ .םנירג ןטכידעג םעד ןופ ןגיוא
 טאה סאװ ,דואװגאד ןקידנעילב ןופ קילבנא םעד טאהעג ביל טאה ןאמםארג
 ןוא טבעלעג ךאנ טאה בײװ ןײז ןעװ ,ןראי עכעלקילג יד ןיא טנאמרעד םיא
 ־וקיטענאק רעד וצ לעשאר־ױנ םורא ןראפעגםיוא ריא טימ טפא זיא רע
 ןפיוא ןפארטעגנא טציא טאה רע םאװ ,ךאז ענײש עכעלטיא .ץענערג רעט
 ־רעביא דלאב רע טאה םיוב ןכעלטיא ,טםוק ןכעלטיא ,םולב עכעלטיא ,געװ
 ־רענײטש עדליװ יד יװ ןעזעג רע טאה םיוק .טקעיארפ ןײז ףיוא ןגארטעג
 טאה רוטאנ יד םאװ ,ךעלמילב־לפרופ טימ ןטאשאב זיא טפאשדנאל עקיד

 טכארטעג דלאב רע טאה ,טנורגנזדלעפ ןיא רענײטשלדײא יװ טצעזעגנײרא
 ,ןטראג־ןזדלעפ רעטוקיטענאק ןשיפיט א ץאלפ־טראפם ןפיוא ןצנאלפראפ וצ
 רע .םיא ףיוא ןבעג גנוטכא ןײלא ןוא ןריוױטלוק ןײלא ןלאז רעדניק יד סאװ
 ץיז ףיוא דלאװ ןופ רעמײב־עילאנגאמ ,רעמײב־דואװגאד ןצנאלפרעביא טעװ
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 ןעװ זא ,םאיטיםראפ ,סעטםוק־ןארדנעדאדאר עטכידעג ןריפראפ טעװ ,דנאל
 ךיז ןפםאנק עקימאלפ־טיזר ןוא עסיױו ^ד ןלאז ,ןעמוקנא טעװ גנילירפ רעד
 .ןרילאק ערעייז טימ טראד ןופ ןקוקםיורא ןוא ךעלרעכעב ענעפא ןיא ןקיפסיוא
 םעד רעטנוא רעדגיק ענײלק ערעײז טימ ןציז םרעטומ יד ןעזעג טאה רע
 ןוא ,גנואילב רעכעלטיור־ךײלב טימ עטקעדאב ,םעטסוק־רעבראל ןופ ןטאש

 ,ךעלרעטילפ־ײנש ױו ,ןלאפ רעמײב־עילאנגאמ ןופ ךעלטעלב עטיור־םײװ
 .ײז רעביא

 טאה רע י חוכ אזא ,עיגרענע אזא םיא וצ ןעמונעג ךיז טאה ןענאװ ןופ
 ײז טפעלשעג ,ןענײטשרעבליז טרעטאמראפ ןוא גרעבנזאר סימ טכאמעג דימ
 יד םיטרפ עלא ןיא ןרעלקרעד ןוא ײז ןזײװ וצ דנאל ץיז ףיוא דנאנאכאנ
 זיב ןכארקעג זיא רע .טקעיארפ ןייז ראפ פאק ןיא טאה רע םאוו ,דענעלפ
 ןיא ןטאנקעגסיוא ןעװעג זיא סאװ ״לאם־רעטעלב ןקיראיאראפ ןיא לכענק יד
 ־עגנײא ׳ןגײװצ ענעכארבעגפא ןיא ךיז טעפעשטראפ ,עטאלב עטכידעג א
 ־עטש ןא ךיז ןטינשעצ ןוא טלערקעצ ׳ןזארג עקיטפיג ןיא ךיז טרעטנאלפ
 אד זא ,ןרעלקרעד ןײא ןיא ןטלאהעג ןוא ,סרעכאטש ןוא םעקאשק עקידעכ
 ,רעצעלפ־ליפש יד אד ,ךעלדנטרעג יד טימ רעזײה־ןיואװ יד ץיטש ןלעװ

 .ןטײב־ןעמולב יד טראד
 עקאטא ןא ףיוא טגאלקאב ךיז גרעבנזאר םימ טאה טכאנרעדפיוא קיטנוז
 ריא ןוא טעב ןיא ךיז ןגײלוצנײרא ןטארעג ריא טאה ןאמםארג .ןערגימ ןופ
 םיא טימ טאה רע םאװ ,ןענײטשרעבליז טימ ןעז ךיז טראפ רע זא ,טגאזעג
 ןריפ םיא ןוויטס ןםײהעג רע טאה סאג ןיא .ןדיירוצרעביא סקיטכיװ סעפע
 ןקיטייז ןקיאײברעד א ןיא ךיז ןלעטשפא ןוא ״קאילאפ״ ןאראטםער םוצ

 .לםעג
 .רעגײזא טכא טציא זיא סע .ןאראטסער םענעי ןיא ,וױטס ,ןײרא ײג —
 ,שיוט רעדנוזאב א ייב ןםע םרענלעק יד ןוא ,קינייװ טציא טראד ןענעז טםעג
 ףיוא ןגערפ ןוא שיט מענעי וצ ןײגוצ טסעװ .ךיק רעד וצ ריט רעד ןבעל
 עקיד טימ ,רעקיראהצראװש א .ןענעקרעד דלאב םיא טםעװ .קיאמ םענײא
 ןעז ךיז ליװ סאב ןײד זא ,םיא גאז .רימ וצ רעהא םיא גנערב .םעצנאוו
 רע זא ,םיא גאז ,םאב ןײד זיא סע רעװ ,ןגערפ ךיד טעװ רע ביוא .םיא טימ
 םאד ,וױטם ,רעה .ערעדנא ראפ ןעמאנ ןײמ טינ ןאמרעד .ןײלא םע טםײװ
 סאװ ,טסײטשראפ .ןופרעד ןסיװ יטינ ראט רענײק .זדגוא ןשיװצ טבײלבראפ

 ?ןײמ ךיא
 .ןאמסארג רעטסימ ׳אי —

 ־לטימ א ,וױטס .ןזאלראפ ךיז רע ןאק ןוױטם ףיוא זא ,טסואװעג טאה רע
 ,טכילפ ןײז טסײװ םאװ ,םענײא ןופ םינפ ןטסנרע ןא טימ רעגענ רעקירעי
 ײרטעג סאב םעד זיא רע .ןראי ןוא ןראי ראפ ןענאמםארג טימ ןעװעג זיא
 ץלאטש זיא רע •טקעפסער ןוא קנאד ,טכילפ ןופ ןליפעג יד תמחמ ןעװעג
 ןוא רעײפ ןיא םיא ראפ ןעגנאגעג טלאװ ןוא ןאמסארג רעטםימ ףיוא ןעװעג
 רעד ןופ ןכעלטיא ראפ ךיוא ראג ׳ץילא םאב ןראפ ראנ טינ ןוא ,רעסאװ ןיא

 .ההפשמ
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 ־אמאטיוא םוצ ןקיאמ םענעקארשרעד םעד טריפעגוצ טאה וױטס ןעװ
 ןםײהעג םיא ןוא קינײװעניא ןקיאמ ןטעביראפ ןאמםארג טאה ,לםעג ןיא ליב

 .טײז ןײז ײב ךיז ןצעזקעװא
 ךיא .ןוטעגנא ריד באה ךיא םאװ ׳ןדאש םעד ראפ וטםאה אד ׳אנ —
 א טקעטשעגנײרא םיא טאה רע ןוא — ׳ןדירפוצ ןײז טסעװ וד זא ,ףאה

 .ןײרא טנאה ןיא טרעװנאק
 קנאד ךיא — םזאיזוטנע טימ ןפורעגםיוא קיאמ טאה — ו אגאב אלא —

 .ןאמםארג רעטסימ ,ןצראה ןפיט ןופ ךײא
 טשינראג טםלאז .ןגאז ריד לעװ ךיא םאװ ,קיאמ ,םיוא ךימ רעה ןוא —
 ןפעלשנײרא ראנ ךיד ןאק רע .ןײטשנראב רעלדניװש םעד טימ ןוט וצ ןבאה

 .םיא טימ ןדײנשפא טוג טינ טסעװ .הרצ א ןיא
 ןיא לטרעװ שיליופ א טימ םיוא קיאמ טפור — \ טאג ביל ךיא יװ —
 טינ טלאװ ךיא יװ ,ןראנפא םאב םעד טלאװעג טינ טלאװ ךיא — שילגנע
 רעד זיא םאד זא ,טנײמעג באה ךיא .רעטאפ םענעגײא ןײמ ןראנפא טלאװעג

 גטכוז םאב רעד סאװ ,יקסלאװאק ןאי רעקיטכיר
 ןאי רעקיטכיר רעד .יקםלאװאק ןאי רעקיטכיר רעד טינ זיא םאד —
 .ןאראטםער רעײא ןיא רעשאװםעפעג א ןעװעג זיא םאװ ,רעד זיא יקםלאװאק
 ,םיא ןופ רופש א ןעגנערב רימ טםעװ וד ביוא .זיא רע ואװ ,ןםיװ טזומ וד

 לםעד וצ וטםגאז םאװ .טלעג ןמוזמ רעלאט טנזיוט ףניפ רימ ןופ וטםגירק
 רימ טאה ןײטשנראב .ןוט וצ םעד טימ ןבאה טשינראג ליװ ךיא —
 ךיא זא ,ןםײהעג ןײלא רימ טאה רע ןוא •זיא םאב רעד רעװ ,טגאזעג ןיוש
 ךיא לעװ טשינא ,ךאז רעצנאג רעד ןיא ןסעגראפ ןוא גײװש א ןכאמ לאז
 רעד ןיא ״טאש גיב״ א ןוז א טאה סאב רעד לײװ .הרצ א ןיא ןלאפנײרא
 ןעמעלא זדגוא רע טעװ ,ןופרעד ןרעװ ריואװעג טעװ רע ןעװ ןוא ,גנוריגער
 וצ םעד טימ ןבאה טשינראג ליװ ךיא ,ןאמםארג רעטםימ ,ןײנ .ןקאפראפ
 םיװײד רעטסימ ןעמונעג טאה ,ןאמסארג רעטסימ ,ריא ןעװ ךאנ טרפב .ןוט

 •טאקאװדא רעײא ראפ
 לסאד וטסײװ ןענאװ ןופ —

 ־עג סאד רימ ןוא ךיז וצ ןפורעג ךימ טאה ןײטשרעבליז רעטסימ —
 םעד ראפ רעלאט טרעדנוה ןבעגעג רימ ןוא ןקארשעגנא ךימ טאה רע .טגאז
 םיא ךיא לאז .רימ ףיוא ןםירעצ טאה ,ןאמםארג רעטסימ ,ריא םאװ ,לקער
 ןבאה טינ ךיא ליװ םיװײד רעטסימ וטימ םעראװ לטלעג םאד ןבעגקירוצ

 .ןוט וצ
 הנתמ א זיא ׳ןבעגעג ריד באה ךיא םאװ ,םאד ןוא .סע טלאה ,ןײנ —
 ,ןוז ןײמ ףיוא טינ קוק .ןוטעג ײװ ריד באה ךיא סאװ ,םעד ראפ רימ ןופ
 טםײװ וד ביוא .זיא־םע־ןעמעװ ףיוא רעדא ,םיװײד רעטםימ ףיוא רעדא
 ,םיא ןופ רופש ןטםנעלק םעד טםאה וד ביוא ,ןיקסלאװאק ןאי ןגעװ סעפע
 טנזיוט ףניפ ןבעג ריד ךיא לעװ ,רימ סע גאז ןוא טײהרעליטש רימ וצ םוק

 טזומ וד .טינ רענײק גטסרעה ,ןופרעד ןסיװ טיג טעװ רענײק .רעלאט
 רעטצעל רעד ןעװעג טםיב ־ ןענאי טימ ןראװעג זיא םע םאװ ,ןסיװ טראפ ךאד
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 •רעמאק א ןיא ןםאלשראפ ןטלאהעג םיא טםאה ;ןעזעג םיא טאה סאװ •שטנעמ
 ן םיא וטימ ןוטעג וטסאה םאװ ,טציא רימ גאז .טגאזעג ןײלא רימ סע טסאה
 ־עגנא רעדיװ טאה ,עירופ רעדנילב רעקידגנילצולפ ןיא ,ןאמםאדג ןוא —
 םאװ ,רימ גאז — ןעלסײרט ןעמונעג םיא ןוא ןצאל יד ײב ןקיאמ טפאכ

 ?םיא טימ ןוטעג וטםאה
 רע ןיהואװ ,ןםיװ וצ ןא טינ בײה ךיא ,םאב ,ביל רימ זיא טאג יװ —
 רעטסימ ,טגאזעג ןיוש ךײא באה ךיא יװ ,ןדנואװשראפ •ןעמוקעגניהא זיא
 ןגערפכאנ ךיז לעװ ךיא ,ןאמסארג רעטסימ ,ןעז רעבא לעװ ךיא •ןאמסארג
 ,ןכוזפיוא םיא לעװ ןוא ןרעקרעביא ןטלעװ לעװ ךיא ,סיקםלאװאק עלא ײב

 •ךאנ טבעל רע ביוא
 ןגירק ראנ טסעװ וד ביוא ,םיא ןופ ןרעה טסעװי וד ביוא ןוא .טײרלא —
 ןײז לעװ ךיא ןעװ ןוא — ״רימ,וצ ךײלג םוק ,םיא ןופ רופש ןטסדנימ םעד
 טםעװ .טלעג םאד וטסגירק ,ןאי רעקיטכיר רעד עקאט זיא סאד זא ,רעכיז
 .קורבגנירפם ןיא ,אד בײלבראפ ךיא .ןעניפעג וצ ךימ יוזא יװ ןסיװ ןיוש
 טינ ,טאקאװדא ןײד ראפ טינ ,טינ םענײק ראפ ןופרעד טינ טראװ ןײק ראנ
 טסעװ .רימ וצ ךײלג םוק .ןיראטערקעס ןײמ ראפ טינ ,ןענייטשרעבליז ראפ

 .רימ טימ ןעז ךיז טםליװ וד זא ,װ׳יטס רעפואש ןײמ ןגאז
 ׳ןענאק לעװ ךיא סאװ ,ץלא ןוט לעװ ךיא ׳ןאמסארג רעטםימ ,טײרלא —
 רע ןוא — ,טינ ךימ טעגרה ,סאב ,ךײא טעב׳כ .ןדירפוצ קיז טלאז ריא זא
 ,ןשטגעמ א ןופ ליפעג א טימ ליבאמאטיוא םעד ןופ טפאכעגםיורא ךיז טאה
 ,ןוױטס ןעגנאגעגײבראפ זיא רע ןעװ ןוא .ןבעל ־ןטימ ןענורטנא זיא סאװ
 א טימ טפאלקעגנא ךיז רע טאה ,טײז א ןא טקורעגפא ןענאטשעג זיא סאװ

 .ןעניז םײב טינ זיא ״סאב״ רעד זא ,טגאז רענײא יװ ׳ןרעטש ןיא דעגגיפ
 ־עג ןוא ירפ ץנאג טרעדעפעג ךיז ןאמםארג טאה ,קיטנאמ ,סנגראמוצ
 ־טקעיארפ יד ןופ ןפראװנא־ןאלפ ענעדײשראפ יד רדס א ןיא ןעגנערב ןעמונ
 .לקנערפ טקעטיכרא םעד ראפ טײרגעגוצ טאהעג טאה רע םאװ ,רעזײה
 ירפרעדניא קיטנאמ םעד ןעמוקנא ,גרעבנזאר סימ טיול ,טלאזעג ןבאה ײז
 ןאלפ ןײא טנכײצעגפױא לענש טאה רע .ןאב רעקידרעגײזא־ןעצ רעד טימ
 ־וצ א טאהעג טאה םאװ ,לעדאמ ןרעםערג א ןוא ,ךיק א טימ םירדח ײװצ ןופ
 טאה רע .דניק ןײא יװ רעמ טימ עילימאפ א ראפ בוטש־רעדניק א ןופ באג
 ןענעז ןאלפ םענעפראװעגנא םעד ןיא ןראדיראק יד זא ,טפאכעג דלאב ךיז
 ןײז ןענאק ןראדיראק עלאמש ןוא — ,לאמש־וצ םיא ײב ןעמוקעגסיורא
 רעטײרב זומ ןעמ .םינכש ןופ ןבעלנעמאזוצ ןכעלדירפ םעד ןיא רעטש א
 םעד ןופ ןובשח ןפיוא וליפא ,ךיז ראפ טגאזעג רע טאה ,ןראדיראק יד ןכאמ
 ־עג ןיוש זיא ץלא .רעלעפ םעד טכירראפ ךײלג טאה רע ןוא •חטש־ןיואוז
 ןעגנערב טלאזעג טאה סאװ ,ןוױטס ףיוא טראװעג טאה רע ןוא ׳טײרג ןעװ

 .עיצנאטס־ןאב רעד ןופ ןפליהעג עגײז טימ טקעטיכרא םעד
 ־ןעצ יד .ןײלא רענײא עיצנאטס רעד ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא װיטס
 סימ טקוקעגנא טאה ןאמסארג .טכארבעג טינ םענײק טאה ןאב עקידרעגײזא
 ־ױב ענײז טימ טקעטיכרא רעד זא ,ןעװעג רעשמ ךיז טאה יז .גרעבנזאר
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 רעגײזא ץינ ןופ גוצ־סערפסקע םעד ןקיטעפשראפ טזומעג ןבאה סרעטסײמ
 .ףלע וצ לטרעפ א ,גוצ ןטיױוצ םעד טימ ןעמוק אמתסמ ןלעװ ןוא

 .ןליופאב ריא רע טאה — ׳קראי־ױנ ןא־גנילק —
 םעפע ןײז טעװ םע ביוא .לײװ א דלודעג באה ? ןרעוטש ײז םאװ וצ —

 .ןעגנילקנא זדנוא ןעמ טעװ ,טלאהפא רעטםנרע ןא
 וצ טקישעג לאמאכאנ םיא טאה ןאמםארג סאװ ׳װיטס רעדײא רעבא
 רדח סנאמםארג ןופ ריט יד טאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא ,עיצנאטס־ןאב רעד

 .ראזאל ןוז ןײז ןזיװאב ךיז טאה ןגיוא ענײז ראפ ץא — טנפעעג ךיז
 ־עג טיור ןענעז עדײב .םוטש טקוקעגנא ךיז ןבאה ןוז ןוא רעטאפ
 .ןרעדנא ןופ ןגיוא יד ןעמונעגפארא יטינ טאה רענײק ןוא ׳ךײלב ךאנרעד ,ןראװ
 .ןושל םאד ןענופעג ךאד ראזאל טאה — ? ראגרעװאג ,וטםכאמ םאװ —
 ןקערטשסיוא םיא טװאורפעג ,רעטאפ םוצ רעכיזמוא טלכײמשעג טאה רע

 .טנאה יד
 טינ ריד ךיא באה ? ןעמוקעג וטסיב סאװ ךאנ ? אד וטסוט םאװ —
 ץיז ןוא ,ןאמסארג רעטלא רעד יטגאז — ? ןעמוק טינ טסלאז וד זא ,טגאזעג
 ףייטש ןציז טבײלב רע .סעכ םענעטלאהעגנײא ראפ יורג־קישא טרעװ םינפ

 .טפול רעד ןיא ןעגנעה טנאה סנוז םעד טזאל ,ץאלפ ןײז ףיוא
 — ,קורבגנירפס ןיא ןגראזאב וצ ןינע ןטסנרע ןא ,אפ ,באה ךיא —
 — .ןײלא לײװ א זדנוא זאל ,לדײמ טוג א ײז ,עזאר — .ןוז רעד טרעפטנע
 ליטש ךיז טבײה ,סנאמסארג ײװצ יד יװ ןראװעג־ךײלב ןוא ןקארשרעד ,עזאר
 ךיז ןסירגאב וצ ראזאל ךיז טנאמרעד — ?עזאר ,וזנסכאמ םאװ — .ףיוא

 .ריא טימ
 סיורג טימ סיוא ןאמםארג רעטלא רעד טרענוד — :אד בײלב —

 .ריא ראפ טינ תודוס ץיק באה ךיא — טעפמיא
 ,ץיז לחומ רימ טםעװ וד ראנ — ,ראזאל טגאז — ,סע סײװ ךיא —

 ...ןינע אזא זיא םאד ,עזאר
 ? ןעמוקעג זטםיב םאװ ךאנ — רעביא ןאמסארג טרזח — !אד בײלב —

 וגאז
 באה ךיא ביוא זא ,טוג טסײװ וד .ךיד טעב׳כ ,אפ ,ןדײר ךיז זאל ־—
 םעפע ןײז אד זומ ,ןליװ ןײד ןגעק רעהא ןעמוקעג ןיב ןוא טגלאפעג טינ ךיד
 ...ןגעװ הבוט ןײד ןופ עקאט רעהא ןעמוקעג ןיב ךיא .ךאז עטסנרע ראג א

 ןאמסארג םיא טלאפ — ,ןגאז טםליװ וד סאװ ,גאז ,תומדקה ןא —
 .דײר יד ןיא ןײרא

 — ׳םײהא ןעמענ ךיד ןעמוקעג ןיב ךיא ץא ,טנוזעג טינ טסיב ,אפ —
 ־ביירש םוצ וצ ךיז וטצעז ןוא לקנעב א טמענ ,טײקטסעפ טימ ראזאל טגאז

 .רעטאפ ןטימ םינפ־לא־םינפ ,שיט
 ןוא ,רעװש ןעמעטא ןביוהעגנא טאה .ןראװעג םוטש זיא רעטלא רעד

 .םינפ ןײז ןופ ןפאלטנא רעדיװ זיא טולב סאד
 .סיוא דלאב רע ׳טפור — ! ? סאװ —

 ןופ טיג ךיא גאז סאד ןוא .טגאזעג ריד באה ךיא םאװ ,סאד טא —
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 ־אב םאװ ,ראטקאד־זיוה רענעגײא ןײד ׳שטיװאקראמ .רד טגאז םאד ׳ךיז
 ןגאז טלאװעג ריד סאד באה ךיא .ראי קיםײרד ערעםאװ ןיוש ךיד טלדנאה
 ךיז טזאל וד זא ראנ ,ןקערשוצרעביא טינ ךיד ידכ ,ןפוא ןלעדײא ןא ףיוא

 יװ ׳ןגאז וצ ריד ראפשראפ ךיא .טראה ץנאג ןגאז סאד ריד ךיא זומ ,טינ
 םעד ןסיװ טזומ וד נטינ הרירב רעדנא ןײק באה ךיא ראנ ,ײװ רימ טוט םע
 ־איצעפס א ראטקאד א טימ ןעז ךיז טזומ וד ןוא העד ,קנארק טסיב .תמא
 עטרעטשעצ ןכאמ טנוזעג ןוא ןקראטש וצ גנירג ץנאג טנײה זיא םע .טסיל
 ־ראפ ןפלעה ריד וטעװ םאװ ,טםילאיצעפסךװרענ א וצ ןײג טזומ וד .ןװרענ
 ־אפ רעשיטאנאפ ץיד סאװ ,םערעמיב ןוא סעיזאטנאפ עדליװ יד ןיא ןםעג
 אד .לגנײ א ןופ רעטלע ןטראצ ןײד ןיא ײז טימ ןקארשעג ךיד טאה רעט

 .תמא ןצנאג םעד וטםאה
 ןגנערטש א טימ ןוז ןײז טקוקעגנא טאה רע .ליטש ןבילבעג זיא ןאמםארג
 ־נלעטשנא ראנ ׳קילב םעד ןטלאהעגםיוא ראנ טינ טאה ןוז רעד .קילב ןזײב
 טמײלעג רע טאה ,ןגיוא עקיצילב ערטםיב ראפ א רעטאפ ןפיוא קירוצ קיד
 לאמא טמיוצ רעמיוצ־היח א יװי ,ןעװעג חצנמ םיא ׳ןליװ םרעטאפ םעד

 .היח עדליװ א דלימ טכאמ ןוא קילב ןטימ
 יטסײװ ןענאװ ןופ ? םעיזאטגאפ טימ ןקארשעג ךימ טאה רעטאפ ןײמ —
 .גרעבנזאר םימ ףיוא ןוז ןײז ןופ קילב ןײז רעבירא טריפ רע ןזא — ? סאד

 רע .םעם לקנא ןופ ,רעדורב ןײד ןופ ? םע םײװ ךיא ןענאװ ןופ — '
 ־יספ א ,ראטקאד א ךאנ ראפ ןוא שטיװאקראמ .רד ראפ טלײצרעד םאד טאה
 בשיײמ ךיז באה ךיא .טרידנעמאקער טאה שטיװאקראמ .רד סאװ ,רעטאיכ
 ןוא רעהא ןעמוק וצ ןםאלשאב באה ךיא רעדײא ,םיריוטקאד יד טימ ןעװעג

 רעד יװ טלײצרעד זדנוא טאה םעס לקנא .ריד טימ ןפא ןדײרכרודא ךיז
 עכעלקערש עלא ןופ ,םונהיג ןופ תושעמ טימ ןקערשפא ךײא טגעלפ עדײז
 ןיא ץילא עדײז רעד .טיוט ןכאנ ןײטשוצםיוא טאה שטגעמ א םאוו ,םיױנע
 ־אנאפ עלא יד ךײא ףיוא ןדאלעגסיוא רע טאה ׳קנארק ןעװעג לאמסנעד ןיוש
 ,םײה רעטלא רעד ןופ ךיז יטימ טכארבעג טאה רע סאװ ,ןשינעביולג עשיט
 ידכ ,רעדניק ,ךײא ףיוא ,םילאװײט עצראװש הנחמ א יװ ,טזאלעגזיול ײז
 ןסקאװרעד א ןעװעג ןיוש זיא םעס .ךרד ןײז ןיא ןײג וצ ןענרעלוצםיוא ךײא
 ־וצ־קיטײרפ טאה רעטאפ רעד ןעװ .ןקערשפא טזאלעג טיג ךיז רע טאה ,לגנײ
 םעם זיא ,םזנהיג ןופ תושעמ עכעלקערש יד ןלײצרעד ןביוהעגנא טכאנ
 ןדײלראפ טנאקעג וטינ סאד טאה עבאב יד וליפא .בוטש ןופ ןפאלעגסיורא
 יד ןקערש וצ עבט ןײז ראפ ןדײז םעד ףראש טדערעגםיוא לאמנײא טינ ןוא
 ןעמונעגנא ךיד וטסאה ,דניק א ראג ןעװעג ךאנ טםיב וד ראנ .רעדניק
 ןעװעג טםיב וד ןמז־לכ ,ךאד ןוא .טמסראפ ךיד ןבאה דײר יד .דײר ענײז טימ
 ןעמיוצ טנאקעג וטסאה ,וױטקא קידנעטש ןוא טנוזעג ןקידנעילב ןיא ,גנױ
 .ןקינײפ וצ ךיד ןעמוקעג ןענעז ײז ןעװ ,רעדליב־קערש יד ןשרעהאב ןוא
 וד .קנארק וטםיב טציא .לחומ רימ ײז ,רעטלע רעד ףיוא ,טציא יוזא טיג
 לאמלײזנ .םעירעטרא עטעװעטראהראפ ןופ ןוא רענײטשלאג ןופ טסדײל
 ןיא ןבעל ןײד ןיא .ךראמ םעד ךיוא לאמלײט ,ץראה סאד ןא סע טפײרג
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 ,רעדליב־קערש יד ריד וצ ןעמוק ׳ןבראטשעג זיא עמאמ יד טניז ,טײקמאזנײא
 םאוו ,םידחפ יד־טא .ךיד ןשרעהאב ײז .ײז ןגעקנא ךאװש־וצ טםיב וד ןוא
 ןענעז ,ןראי עשרעדניק ענײד ןיא דיד ןיא טצעזעגנײרא טאה רעטאפ רעד
 ־רעװ ןריפראפ ךאנ ךיד ןלעװ סאװ ,ןשינעדײרנײא עלא יד ןופ לאװק רעד

 וד רעדײא ,טםילאיצעפם א ראטקאד א וצ ןײג טזומ וד .ןיהואװ טסײװ
 ביגראפ .ןכאמ ךעלקילגמוא עלא זדנוא ןאק סאװ ,סניוזא םעפע פא־טסוט
 וצ םאד טכײל ןא טינ רימ טמוק סע .ןפא יוזא ןדײר ןײמ ראפ ,אפ ,דימ
 וד .טינ הרירב רעדנא ץיק ,טגאזעג ריד באה ךיא יװ ,באה ךיא ראנ ,ןוט

 .תמא ןצנאג םעד ןםיװ טזומ
 טאה רע .טרעוױלגראפ ,םוטש טקוקעגנא ץלא םיא טאה רעטלא רעד
 חאי עוױטקא ענעי ןיא ןײלא ךיז ןעזעג טלאװ רע יװ ליפעג םאד טאהעג
 ,סיוא־טלײט ןוא םיפא ןײז ןיא שיטבײרש א רעביא טײטש רע :ימאימ ןיא
 ־פא טאהעג טאה רע םאװ ,ןשטנעמ עטמעראראפ יד ןטעליב־ןאב ,הבדנ א יװ
 טכער־ץיזאב םאד ,טסײה םאד ,םעשזדײגטראמ ערעײז קנעב יד ןופ טפיוקעג
 ׳ןעלדנאה טזומעג לאמסנעד טאה רע .רעזײה ערעײז ןוא דנאל רעײז ףיוא
 .טכער ןײז ןופ טײקרעכיז רעלופ ןיא ,לאטורב :טציא טלדנאה ןוז ןײז יװ

 רעביא רע טסײר — ו טגאזעג שטיװאקראמ .רד ץלא ריד טאה םאד —
 .ןגײװש גנאל ןײז טײקרעװש טימ

 טכארבעגטימ םיא באה ךיא .ןגאז ץילא ךיוא ריד םאד טעװ רע .אי -־
 .ךיז טימ

 טמעטא ןוא רעטלא רעד טגעדפ — ? ךיז טימ טכארבעגטימ םיא —
 ? סאװ ךאנ — .רעװש

 ןוא .עבאגפיוא רערעװש ןײמ ןיא ןפלעה רימ לאז רע ,ליװ ךיא —
 .ןסקאמ ךיוא .טכארבעג ךיא באה םיא דאנ טינ

 ? טאקאװדא רעזדנוא ,ןוארב םקאמ ? ןםקאמ —
 טזומעג ךיא באה םיא ךיוא — ,פאק ןיטימ ראזאל טלקאש — ,אי —>

 •רעהא ןעגגערב
 ? םאװ ךאנ —

 ,ןטקארטנאק ןוא ןכאמפא עלא ,סעיצאגילבא עלא ןרילונא וצ ידכ —
 ץעגרע רעדא ,קורבגנירפס ןיא ,אד ןסאלשעג טײהרעקנארק טםאה וד םאװ

 .ואװ שרעדנא
 םיא טכאמעג ,טזאלעגפארא בלאה ךיז ןבאה ךעלדעל־ןגיוא סנטלא מעד
 ערעײז ןיא ףיט טעראנעגנײא ךיז ןטלאװ ענײז ןגיוא יד ךײלג ,דנילב יװ
 טפמודראפ א טימ ןביוהעגנא רע טאה ,ןוז ןפיוא ןקוק וצ טינ .ןײרא רעכעל

 :לדק
 וצ רעהא ןעמוק ןײד ראפ הביס עקיטכיר יד ןגאז ריד לעװ ךיא —
 ענײמ ןריפ וצ ץעזעג ןראפ טנעטעפמאקמוא ןוא קגארק ראפ ךימ ןרעלקרעד
 גראז יד טינ ,ןײנ .ןופרעד םעט םעד ןגאז ריד לעװ ךיא ,םיקסע ענעגײא
 קיטש סאד ראנ ,רעהא טכארבעג ךיד טאה טײקנארק םרעטאפ ןײד רעביא
 סאװ ,ץיזאבדגאל רערעייט רעד ,קורבגנירפם ןיא אד באה ךיא סאװ ,דנאל
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 ־קאזנאדט רעכעלטפעשעג א דאפ טנעה ענײד ןיא ןגירקנײרא םיא טםליװ וד
 ןייד טינ ,עיצקא רעקיטציא ןײד ןופ וױטאמ רעתמא רעד זיא םאד .עיצ
 ןטימ טעקיטעג ןוא ןגיוא יד טנפעעג ןאמםארג טאה — ,טײקנארק םרעטאפ

 .ןײרא םינפ םראזאל ןיא טעמכ רעגניפ
 טאה ראזאל ןוא — נאפ ,אפ ,אפ ? ןגאז סאד וטםנאק יוזא יװ ,אפ ,א —

 .טנעה יד טימ םינפ םאד טלעטשראפ ךיז
 קיאור ןםעזעג זיא יז יװ ,עזאר טאה — ,קיזײא ,קנארק טםיב וד —
 ןפאלעגוצ זיא ,ץאק־רעגיט א יװ טרא ריא ןופ טפאכעגפיוא ךיז ,םוטש ןוא

 .טנײװעצ ךיז טאה ןוא ןטלא םוצ

 ,טסנײמ ? םיא טימ עיצאריפסנאק קיא ןיא ? ךיוא וד ,ךיוא וד —
 ־גנאל ןיא ןעװעג טכאנרעדפיוא קיטשרענאד טםיב וד זא ,טינ סײװ ךיא
 םיא טסאה ןוא — םיא ײב ןעװעג טסיב זלעשאר־ױנ ןיא טינ ,דנעלײא

 .טלײצרעד ץלא
 .טלײצרעד טשינראג םיא באה ךיא ,ןײנ ,ןײנ ,ןײנ —

 — ז ןגאז וצ טאהעג רימ יז טאה סאװ ? טלײצרעד רימ יז טאה סאװ —
 .טרעדנואװראפ ראזאל טגערפ

 ,קורבגנירפם ןײק ,רעהא ןראפעג ןתמא רעד ןיא ןיב ךיא סאװ ךאג —
 .דנאל םאד ןצונראפ וצ העדב באה ךיא סאװ ףיוא ןוא

 ,טנײמעג באה ךיא .םעד ןגעװ טגאזעג טינ טראװ ןײק רימ טאה יז —
 ,סײװ ךיא •ןינע ןכעלנעזרעפ־ןײר א רעביא קורבגנירפם ןײק טםראפ וד זא
 ־עגםיורא ךיז וטםאה שינרעטאמ טימ .ןבעל גנירג ןײק יטאהעג טינ טםאה
 א וצ געװ םעד ,ףיורא געװ ןי ד ןענופעג ןוא טײקמערא רעד ןופ טעפארד
 ןשטנעמ א טימ ןוא — .קידתומיענב ,ליטש ראזאל טגאז — ,ערעיראק רעסיורג
 ,ןםיװ טלאװעג טינ באה ךיא .געװ ןײז ףיוא ןטנעדיצניא ענעדײשראפ ןפערט
 .קםע ןײד זיא סע .ריד טימ ןפארטעג טאה םע טנעדיצניא ןימ א דאפ םאװ
 'יוזא יצ יוזא טראד טסעװ ,קורבגנירפס ןײק ןראפ טםעװ ,טכארטעג באה ךיא

 ךיז טסאה וד םאװ ,סעפע רעביא ךיד טגאלפ םאװ ,ןםיװעג ןײד ןקיאוראב
 ־אב לאמא טםיב וד סאװ ,ןכערבראפ ךעלקערש א זיא םע זא ,טדערעגגײא
 ךיא זא ׳ךיא עז טציא •ןסאלשעג ןײז ןינע רעד טעװ םעד טימ ןוא .ןעגנאג
 ןײק ןראפ ןזאל טראטעג טינ הליחתכל ךיד באה ךיא •תועט א יטאהעג באה
 ףיוא ראנ טבעל םע .ריד ראפ קילגמוא ןא זיא קורבגנירפם .קורבגנירפם
 טימ ריד ןיא טצעזאב טאה רעטאפ ןײד םאװ ,םידחפ עשדעדניק יד ריד ןיא
 עכעלקנערק טימ עיזאטנאפ ןײד ףיוא־טצײר ,םונהיג ןופ רעדליב־קערש ענײז
 ,ןעװעג טיג לאמנײק ןעגעז סאװ ,ןכאז ןופ ןשינעדליבנײא ןוא ןשינעדײרנײא
 העפשה יד זיא יוזא .ריד טימ ןפארטעג טיג לאמנײק ןבאה םאװ ,ןשיגעעשעג
 טימ רעגרע ץלא אד טרעװ טײקכעלקנערק ןײד ,ריד ףיוא קורבגנירפס ןופ
 זא ,ןלעװ ןײמ ראפ הביס עקיצנײא ןוא עתמא יד זיא סאד ןוא ,גאט ןכעלטיא
 ־גנירפם ןיא ,אד ץיזאבדנאל םעד ןופ ןרעװ רוטפ רעלענש סאװ טםלאז וד
 ־יטםניא ןא קעװא סע קנעש ,קעװא סע ביג ,דנאל םאד ףיוקראפ .קורב
 טינ ןײלא וטסעז .םעד טימ ןוט וצ ןבאה טשיגראג טסראט וד ראנ ,עיצוט
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 טימ ׳ענײד ןטקעיארפ יד זריד ראפ תװמה־־םם זיא קורבגנירפם זא ׳ןײא
 עײנ טימ עיזאטנאפ עקנאדק ץיד ראנ ןרענ ׳םורא ךיז טסגארט וד עכלעװ
 ־עג ךיד ןטלאה ׳פא טינ ךיד ןזאל סאװ ׳רעדליב־קערש טימ ׳ןשינעדײרנײא
 ףיוא גנאגרעטנוא ןוא ןברוח ןעגנערב ףוס־לכ־ףום ןלעװ ײז זיב ׳ןעגנאפ

 .עילימאפ רעצנאג ןײד
 ־ײא ןײמ זיא סאד .ןיגע םעד ריד טימ ןריטוקםיד טינ ליװ ךיא —

 .ןאמסארג טגאז — ׳טינ סמענײק רעטײװ ׳קםע רענעג
 םיוא טײרש — נ עגונ ןעמעלא זדנוא זיא סאד ׳קיטכיר טינ ׳ןײנ —
 .ריא ראפ ןתובײחתה וטסאה ׳עילימאפ א ןגיוצעגפיוא טםאה — .ראזאל
 םאװ ׳ןבעל ןײד ןיא סניוזא ןעװעג אי סעפע וליפא זיא סע זא ׳ןגאז רימאל
 — ׳םעד ןיא ןביולג וצ ןא טינ בײה ךיא שטאכ ׳ןטכירראפ טציא סע טםליװ וד
 ןוטעגפא םניוזא םעפע זדנוא ןופ רערעדעי טאה ׳סנטשרע ?סאװ זיא ׳ונ
 ׳ןראי ערעטלע יד ןיא הטרח ףיורעד טאה רע םאװ ׳ןראי עגנױ ענײז ןיא
 ־יצנײא רעד טינ טסיב וד ? ןפארטעג טינ םאד טאה ןעמעװ טימ ׳רענײמ טאג
 וטםאה סאװראפ י םנטײצאב טכירראפ טינ סאד וטסאה םאװראפ זיא .רעק

 ? טציא זיב טראװעג
 ׳טזאלעג טינ ךימ טסאה וד״ :ןעײרשםיוא טלאװעג טאה רעטלא רעד

 ןעיורטראפ וצ דגאש א ןעװעג רימ זיא םע טזאלעג טינ ךימ טאה רעטוס ןײד
 םורב א טאה רע ׳שרעדנא סעפע רע טאה טגאזעג ראנ — ,״ךײא ראפ םאד

 ־ןבעגעג
 .םעד ראפ דנורג א ןעװעג זיא סע —

 ־דאפ טינ רעדיװ טסאה וד ביוא ראנ ׳דגורג םעד ןםיװ טינ ליװ ךיא ־—
 ־ראפ ןװאורפ טינ טציא סע וטסלאז סאװראפ ׳םנטײצאב רעלעפ םעד טכיר
 וטסלאװ ץילא החפשמ ןײד בילוצ ? ןעױושראפ ׳ןטםקיצניװ םוצ ׳רעדא ׳ןסעג

 וד ביוא ?םעד ןגעװ ןוטעג טכארט א טינ ראג טםאה .ןוט טפראדאב םע
 ןלאצאב ךעלקינײא ענײד ןלאז ׳טנגױ רעד ןיא רעלעפ א ןעגנאגאב טסיב

 ? ןזאלרעד סאד ריד ןסיװעג ןײד טעװ ? ראפרעד
 בילוצ עקאט ןוא .ןופרעד טרעלקעג ןוא טכארטעג רע טאה סיװעג
 ךיז רע טימאב ׳עזיאול ןוא טרעבאר ׳ךעלקינײא ענײז בילוצ ׳החפשמ ןײז
 םעד קירוצ ןפינקוצנא טקא םעד טימ טפאה רע :ךאז יד ןכײלגוצםיוא טציא
 ײיא ענײז וצ רעטאפ ץיז ןופ ןגיוצעג ךיז טאה םאװ ׳רונש ןטקאהעגרעביא
 קיא ׳טײקצנאג ןײא ןפאש ךיז לאז סע ידכ ׳תורוד ןופ רונש םעד ׳ךעלקינ
 טאה ןגאז ראנ ׳ןאמםארג רעטלא רעד ׳טכארטעג רע טאה יוזא .עינאמראה

 :טגאזעג רע
 ? ךעלקינײא ענײמ םעפע סאװראפ ? ךעלקינײא ענײמ —

 יד ןעװ ׳ןײז טעװ ׳וטסנײמ ׳םאװ ? וטסיב וױאאג יוזא ׳אפ ׳םאװ —
 טםאה וד םאװ ׳ןשטנעמ א םורא טסכוז וד זא ׳ןרעװ ריואװעג ןלעװ סרעװאנאה
 וצ ידכ ׳םורא םיא טסכוז ׳טנגױ רעד ןיא קםע ןא סעפע םיא טימ טאהעג

 ײז ?םיא ןגעק ןעגנאגאב טםיב וד םאװ ׳עדװירק א ראפ םיא ןקיטיגאב
 ־ראפ א רשפא ׳קםע רעלעקנוט א סעפע טקעטש אד זא ׳ןענײמ רעכיז ןלעװ
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 םענײא ? ןסױועג ןײד ןקיאוראב וצ ידכ ׳ןטלעװ אד ךאד טםרעק וד .ןכערב
 ןײא ןיא וטסטלאה ןטײװצ א ׳ןבעל ןצנאג ןפיוא עיםנעפ א ׳טלעג וסםיג
 ןכלעװ ןיא ׳טקעיארפ־ױב א ןעמענוצרעטנוא טײרג וליפא טםיב .ןכוזמורא
 ־אפ םעד ףיוא טקעיארפ םעד ןפורנא ןוא ׳ןגעמראפ א ןגײלנײרא טםעװ וד

 ן ןשטײטסיוא סאד טלעװ יד טעװ ,וטםײטשראפ ׳יוזא יװ .ןעמאנ סקאיל
 טזייװ — ? טלײצרעד ץלא ריד סע טאה יז ? סאד וטסיױו ןענאװ ןופ —

 .גרעבנזאר סימ ףיוא רעגניפ ןטימ ןא רע
 ןיב ךיא רעדײא ןענײטשרעבליז טימ ןעזעג ךיז באה ךיא ׳ןײנ —

 .טלײצרעד ץלא סאד רימ טאה רע .רעהא ןעמוקעג
 ? םיא וצ וטסמוק יװ ? ןײטשרעבליז רעטסימי —

 ןענעקײלפא רעדא ןקיטשרעד ןאק ןעמ יצ ,ןסיװ טלאװעג באה ךיא ־—
 זא ,ארומ רעבא באה ךיא .ךיז ןטײרפשראפ ײז רעדײא ןעגנאלק עשלאפ יד
 רעצנאג רעד רעביא טםואװאב ןיוש זיא ךאז יד :טעפש־וצ ןיוש זיא םע
 טעװ סע ןעװ ,ראפ ךיז לעטש ןוא .טאטש רעד ןופ םיורא טײװ ןוא .טאטש
 א טימ ךיז ןדניבראפ ןוז רעײז ןזאל ײז ןלעװ ,םרעװאנאה יד וצ ןײגרעד
 ־רעד ןיוש זיא סע ,אי ? טײהנעגנאגראפ עלעקנוט אזא טאה םאװ ,עילימאפ
 ןיא עדײב טציא ןציז ײז .ןעזיאול וצ ךיוא ,ןרעיוא סנירעטעק וצ ןעגנאג
 ןוא ןםיורדגיא סיורא עטכישעג יד יטעװ רעמאט ,ןרעטיצ ײז ןוא םײה רעד
 גאט םעד ןריםנאנא רימ ןליװ ךאװ עקידנעמוק .סרעװאנאה יד וצ ןעמוקנא
 ־עג יד ןפאכפיוא גאט א סאװ ןענאק ןעגנוטײצ יד ןוא ״דנותח סעזיאול ןופ
 טאקאװדא ןא טימ טאהעג אד טסאה וד סאװ ,לאדנאקס םעד ךאנ עטכיש
 ,וטסנײמ סאװ .ריד ײב טלעג ןםערפםיוא טװאורפעג טאה סאװ ,רעלדניװש א
 ?עילימאפ ןײד ךיוא זיא סאװ ,עילימאפ ןײמ ןריניאור ןזאל ךיד לעװ ךיא
 ןיא סע קיטשראפ׳ .ריא ראפ ןדייל ויטזומ ,עילימאפ א ןגיוצעגפיוא טסאה
 ,קנעדעג .דניז ענײד ראפ ןלאצ ןלאז רעדניק ענײמ זא ,טינ זאלרעד ןוא ריד
 ,יװ .ןבעל ײנ א ןבײהגא ןפראדאב טעװ רע .םײהא דלאב טמיוק טרעבאר
 א טימ ןײרא םיגפ ןיא םירבח ענײז ןקוק ןעגאק טרעבאר טעװ ,וטסנײמ
 טציהעצ ןוא טכארבעגפיוא ,ןגירשעגםיוא רע טאה — ? ״קיאק״ א ...ןדײז
 ןײד ןריניאח טסלאז וד ,ןזאלרעד טינ לעװ ךיא .רעטרעװ ענעגײא ענײז ןופ
 טעברא רעכעלרע ןוא ימ טימ ןבאה רימ סאװ ,עמריפ א ןוא החפשמ ענעגײא
 — !ןזאל טינ ךיד לעװ ךיא .ראי ליפ יוזא ןופ ךשמ םעד ןיא טיובעגפיוא

 .שיט ןפיוא פאלק א טימ טזאלעגרעטנורא טםיופ םעד טאה ראזאל ןוא
 ןטינשעג םע טאה ץראה ןײז ןיא .םוטש ,ליטש ןסעזעג זיא רעטלא רעד
 זומ רע םאװ ,טפ׳אשראפ רע סאװ ,טײקטמעשראפ רעד ןוא קיטײװ םעד ראפ
 ־אר — ׳ביל יוזא טאה רע סאװ ,עזיאול רעגײלק רעד ,לקינײא ןײז ןפאשראפ
 זיא ךײלגוצ ןוא — ,רעריפ רעקיטםײג א ןרעװ וצ ךיז טבײלק סאװ ,ןטרעב
 •.החפשמ ןײז ןגעקנא טײקרעטיב טימ ןראװעג טליפעגנא ץראה םאד םיא
 ןליפש טזומעג ןבעל עצנאג םאד ,דמערפ ןבילבראפ ריא רע זיא קידנעטש
 קידנקירדרעטנוא ״דענכה טימ רע טאה טגאזעג ראנ .ריא ראפי עידעמאק

 :סעכ ןײז
 •וצרעד טכאמ יד טםאה וד ביוא —
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 ראפ ךיז לעוו >טכאמ יד ןגירק וצ טלעװ רעד ןיא ץלא ןוט לעװ ךיא —
 ראזאל טגאז — ,טכער ןבעג רימ טעװ טלעװ יד ןוא .ןלעטשפא טינ ךאז ןײק

 .טםנרע רעײז ׳טצראהאב ,ליטש

 ? רעטאפ ןײד• ןגעק —

 חפ דובכ םעד ראפ ,רעטאפ ןײמ ראפ ראנ ,רעטאפ ץימ ןגעק טינ —
 ־דנוא ןופ שזיטםערפ םעד ראפ ,טעדנירגעג טאה רע סאװ ,החפשמ רעתנוא
 ןופ קילג םעד ראפ ,רקיע רעד ,ןוא ,ןפאשעג טאה רע סאװ ,עמריפ רעז
 טנאקעג טינ טאה רע — .ביל רעײז טאה רע זא ,םײװ ךיא סאװ ,רעדניק ענײמ

 .טנעה יד טימ ןגיוא יד טלעטשראפ רעדיװ ךיז ןוא ןעמיוצ ךיז רעמ

 .ןרערט ןיא עזאר סיוא־טפור — !קיזײא —
 םימ טינ ןיוש רעבא ,ןוז ןײז טקוקעעא קידנגײװש טאה רעטלא רעד
 טאהעג ןבאה םאװ ,ןגיוא טימ ראנ ,גנאל טינ טשרע יװ רעײפ ןופ ןגיוא
 ןוא ,ץראה םאד ןכארבעג טאה םאװ ,טײקירעיורט א טימ ,ךיז ןיא רעסאװ

 :הענכה טימ ןצנאגניא ןיוש ,ךיז ןפורעגנא

 ?ןוט ךיא לאז ,וטםליװ םאװ —

 םעד ןיא ןםעגראפ ןוא רימ סימ ןראפמײהא טסלאז וד זא ,ליװ ךיא —
 .ןינע ןצנאג

 .טינ ךיא לעװ ןסעגראפ ראנ ,ןראפמײהא לעװ ךיא —
 ןכײלגוצםיוא טײקכעלגעמ א ןעניפעג ןענאק רעטעפש ןלעװ רימ—

 .עזאר ןא ךיז טפת — ,םאראראט ןא ךאז יד
 ץיא טינ רע טלאצ — .ראזאל טגאז — ,ןכילגעגסיוא ןיוש זיא םע —

 ?עיםנעפ א קאילאפ
 .ליטש רעײז רעטלא רעד טגאז — ,רעבלעז רעד טינ זיא סע —־

 טינ ײס־יװ־ײם זיא סע ,דענעי רעדא רעד ,קוליח רעד זיא םאװ —
 ןםעגראפ טזומ וד ןוא ,עיצקיפ א זיא קאילאפ רעצנאג רעד •רענײק ןעװעג

 •ןירעד
 .טרעפטנעעג טשינראג טאה רעטלא רעד

 .עזאר טגערפ — ?סיװײד רעטסימ טימ ןוט רימ ןלעװ סאװ ןוא —
 .ןענײטשרעבליז ןופ ןילקנערפ ןוא סיװײד ןגעװ טרעהעג ןבאה רימ —

 .ןסיװײד ײב טציא זיא םקאמ .ךאז רעד ןיא ןוטעג טציא ןיוש טרעװ סע
 ־סארג טגערפ — ? םיװײד טאקאװדא םײב זיא ןוארב סקאמ ,סאװ —

 .ןאמ
 טםואװאב טרעװ סע רעדײא טקעיארפ ןצנאג םעד ןרילונא וצ .אי —
 ־ים רעד טימ םיוױיד רעטסימ ןכאמ טנאקאב טעװ סקאמ .ןסיורדניא ןופרעד

 .עיצאוט
 .טגאזעג טשיגראג טאה ןאמםארג

 זיא רע — ראזאל טגערפ — ? שטיװאקראמ .רד ןפורפיורא ךיא לאז —
 .ןעז וצ ךיד טוהל

 .דימ ןיב ךיא ,ץינ —
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 ןיא ךיז וצ ןעגנאגעגנײרא זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה ןאמסארג
 .רעמיצפאלש

 ןבאה ןוא ןםעזעג ןענעז עזאר ןוא ראזאל יװ ׳םורא טונימ ראפ א ןיא
 טלעטשעגנא רעיוא ריא טימ ׳עזאר טאה ,ליטש רעד ןיא ךיז ןשיװצ טדערעג
 ןפראש־רעדנוזאב ריא יטימ ןוא רעמיצפאלש סנאמםארג ןופ ריט רעד ףיוא
 טרעהרעד ׳טראד ןופ טרעהעג ךיז טאה סאװ ׳ךראש ןטסטכײל םעד ראפ שוח

 •ריט רעד וצ טזאלעג ךיז ןוא ףיוא־פאכ א ןבעגעג ךיז טאה יז .ןצכערק א
 מאה םאװ ,ראזאל טגאז — ,טפאלש עטאט רעד ? וטםײג ןיהואװ —

 .טרעהעג טשינראג
 טײג ןוא ריט יד טנפע ,ךיג ףיוא יז טרעפטנע — ,טינ טפאלש רע —

 •ןײרא
 :טראד ןופ ןפאלעגסיורא ,םאלב־טיוט ,טרימראלא ,יז זיא דלאב

 ־עג טאה רעטאפ רעד ,שטיװאקראמ .רד ףור ,ראזאל ,דניװשעג —
 ו עקאטא־ןײטשלאג א ןגארק

11 

 ןענעז סע ן ןטאש א ןא ןריובעג ןענעז םאװ ,ןשטנעמ ןאראפ ןענײז םע
 א ןוא •ןטאש א ןא רעמינפ טימ ןריובעג ןרעװ םאװ ,עכלעזא ןאראפ ךיוא
 ־קעפרעפ א ןײז רעדנוזאב רבא רעכעלטיא ןײז ךיז געמ — ,ןטאש א ןא םינפ
 םעד ןיא ךאד טלעפ ,תומלשב עיצקנופ ריא סיוא־טריפ סאװ ,ךיז ראפ ילכ עט
 .ןטנאק עפראש יד ןשױוראפ לאז םאװ ,טײקטנקלאװדאפ ענעעזעגמוא ענעי םינפ
 ןלעודיוױדניא ןא וצ סעיניל יד ןעגנערבנעמאזוצ ןוא ןטיגש יד ןליוהראפ

 .לרוג ןײא ,רעטקאראכ ןײא ,פיט ץיא ןופ םינפ־רתסלק
 ־קנערפ״ ןופ סיפא םעד ןיא ןסעזעג טציא זיא מינפ אזא טימ שטנעמ א
 םינפ־לא־םינפ ,סיװײד טאקאװדא םעד טימ ןםאלשעגפא .״סיװײד ןוא ןיל
 ־יוב סנאמסארג קיזײא ןגעװ טדערעג רע טאה ,שיטבײרש א ײב םיא טימ
 ־פיוא ראלק ןפראדאב םאװ ,ןטקאפ יד טכארבעגסיורא טאה רע .טקעיארפ

 טעברא רעקיליװײרפ ןײז ןופ ןגאזפא ךיז לאז סיװײד רעטסימ סאװראפ ,ןזײװ
 טקעיארפ רעצנאג רעד :ןענאמםארג טגאזעגוצ טאה רע סאװ ,טקעיארפ ןראפ
 עיזאטנאפ ענעגיוטשעג־טינ א יװ רעמ טינ זיא רע לײװ ,ןרעװ טזײלעגפיוא זומ
 ןעמאנ ןטוג םעד בילוצ ,ראט רע ןוא ,ךראמ ןטרירעג א טימ ןשטנעמ א ןופ
 .טײקכעלטנפע רעד ןיא ןרעװ טכארבעגםיורא טינ ראג ,עילימאפ רעד ןופ
 ־ןטאקאװדא רעקראי־ױנ רעד ןופ ,ןוארב םקאמ ןעװעג זיא שטנעמ רעד
 םינפ ןײז ןופ םירבא יד ,ןלײט יד יװ .״יערג ןוא ןיבור ,ןואדב״ עמריפ
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 רעשיטאפמיס רעד טלעפעג ײז טאה סע לײװ ׳רעדגוזאב ןטלאהעג ךיז ןבאה
 זיא יוזא ׳םינפ ץנאג ןײא ןיא ןײז־גװזמ ײז לאז םאװ ׳ןטאש א ןופ ןבדש
 ןא ׳טראה ׳ףײטש ־ גנאג־ןעקנאדעג ןײז ׳ןעקנעד רעגײטש ןײז ןעװעג ךיוא
 ענעקתט ׳ןטקאפ ראנ ןעזעג עיצאוטיס רענעבעגעג א ןיא טאה רע .ןטאש א
 ־כאװש עכעלשטנעמ ץיק ׳ןליפעג ןײק טימ ךיז ןענעכער וצ טינ .ןטקאפ
 ןטקאפ יד וצ־ןביג סאװ ׳ןװיטאמ־טײלגאב עשיכיםפ ןײק ׳ןשטנואװ ׳ןטײק
 ןײא וצ ןבירטעג עיגרענע רעצנאג ןײז טימ רע טאה ׳ןיז ןוא גנובראפאב
 ןזומ ןטקאפ עטעקאנ יד עכלעװ וצ ׳ןצנעװקעםנאק עשיגאל יד — ׳ליצדנע
 טאה םאד ״\ םע ריא טאה אד׳.׳ :לכה־ךם ןטצעל םעד ןזיװעג ןוא — ׳ןריפ
 עקידנעײרש עליוה יד טכארבעגראפ ןםיװײד ראפ טאה רע .ןזטעג טציא רע
 ראנ ןאק ריפםיוא ״רעשיגאל״ רעד סאװ ׳גנוריפפיוא םנאמסארג ןופ ןטקאפ
 ־םארג זא ׳דשח א ןלאפ טעװ סע .רערעדנא ןײק טינ ןוא אזא ץיז ראנ זומ ןוא
 .ןיקםלאװאק א םענײא ןגעק ןכערבראפ א ןעגנאגאב טנגױ ןײז ןיא זיא ןאמ

 בייוחמ זיא סע זא ׳רעטקאראכ ןטסנרע אזא ןופ ןײז זומ ןכערבראפ סאד
 טאטלוזער רעד ןוא ׳טײקכעלטנפע רעד ןיא ןעמוקוצסיורא טײצ רעד טימ
 עמריפ רעבושח רעד ראפ גנאגרעטגוא ןוא ןברוח — ןײז ראנ ןאק ןופרעד
 םאװ ׳עילימאפ א ןופ ןבעל םעד ןיא עידעגארט ׳ךאמסארג ןוא ןאמסארג״
 רעקידנגאזוצ־ליפ ׳רעקידנצנעלג׳ רעד וצ ףום א ןוא ׳דלוש ןופ ןײר זיא

 .ראזאל ׳ןוז ןקיצנײא םנאמםארג ןופ ערעיראק
 ןטלאהעג יטאה ׳םיא ןגעקנא ןסעזעג זיא סאװ ׳סיװײד טאקאװדא רעד
 ־םיורא טינ ךיז לאז סע ׳טאהעג ארומ טלאװ רע יװ ךײלג ׳ליומ ןפיוא טנאה יד
 סנוארב ןםײררעביא טעװ םאװ ׳טײצ ןיא טיג טראװ א ןפיל ענײז ןופ ןפאכ
 א טימ ראנ ׳טסנרע רעײז דײר סמענעי וצ טרעהעגוצ ךיז טאה רע .ןריפסיוא
 ׳לגיז א טימ יװ ׳טעמתחראפ טאה סאװ ׳טײקטםנרע רעטלאק א ׳רעקיאור
 •רעגײטש רעכעלטנײװעג ןײז ןעװעג זיא םע יװ ׳גנוטלאה עלארטײנ ץיז
 טלאװ ןוארב םקאמ ראנ ׳קידבשױמ ׳טרירטנעצנאק ׳טרעהעגםיוא ׳טרעהעגסיוא
 עגעלאק ץיז זיא יצ ׳םינפ סעםיװײד ןופ ןײגרעד טנאקעג טינ ןפוא־ןיאב

 .טרעקראפ רעדא ׳טגאז רע סאװ ׳םעד טימ םיכםמ
 ״ןטקאפ״ עלא טימ ןראװעג קיטראפ זיא ןוארב יװ םעד ךאנ טשרע
 םאװ ׳ןצנעװקעםנאק יד טימ ׳גנוריפפיוא דעלאמראג־טיג םנאמסארג רעביא
 ׳טונימ א ךאנ קידנגיױושפא ׳םיװײד רעטםימ טאה ׳ןגלאפ מױורעשיגאל ןזומ
 ־מוא רעדא עיטאפמים ןופ קורדםיוא ןא ׳טלאק ןוא טסנרע ךיוא ׳ןביוהעגנא

 ךאט ןיא עיטאפמים
 גנונײמ א ןבאה ןענאק לאז ךיא זא ׳רטאיכיםפ ןײק טינ ןיב ךיא —
 ךעלצעזעג רע זיא יצ ןוא דנאטשוצ ןקיטםײג סנאמםארג רעטסימ רעביא
 ׳ןטקאפ יד ןופ .טרעטשעג־טינ ןוא ײרפ ןעלדנאה וצ טינ רעדא טנעטעפמאק
 רימ לאז סע ןעװ ׳ןוארב רעטסימ ׳טכארבעגסױרא טציא טאה ריא סאװ
 ־רעסבא רעלארטײנ רעטאוױרפ א יװ גנונײמ ןײמ ןגאזוצםיורא ןײז טביולרעד
 ןײז ץא ךיוא .טײקלאמראנ־טינ םוש ןײק םיא ןיא טינ ךיא עז ׳רעריװ
 ׳קירוצ געט ראפ א טימ ׳םיפא םעד ןיא ׳אד גנוטלאה ץיז ןיא ןוא ןדײר
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 ןצנאגניא טינ זיא סאװ ,ןשטנעמ א ןופ ןמיס ןײק ןעז טנאקעג טינ ךיא באה
 ןפיוא טקעיארפ ןשיפארטנאליפ ןײז ןפורנא ליװ רע םאוו ׳סאד .לאמראנ
 טינ םיא ןאק רע סאװ ׳טינ רעדא ןקידעבעל א ׳טנײרפ א םעגײז ןופ ןעמאג
 *ראפ .גנורעטשעצ רעקיטםײג ןײק ףיוא טינ סזייװ םאד — ׳ןעניפעגסיוא
 טימ ןשטנעמ א ןופ טקא ןא ׳טײקלבאנ ןופ טקא ןא רעכיג זיא םע ׳טרעק
 ,טגײרפ ןײז ׳ןײנ ׳ןאמםארג רעטסימ .רשױ ראפ ליפעג ןוא שוח ןפיט א
 טרעלקרעד רימ טאה ׳רימ וצ טכארבעג םיא טאה םאװ ׳ןײטשרעבליז רעטםימ
 עשילאראמ עםיװעג טאה ׳ןאמםארג רעטםימ ׳רע זא ׳ןגיוא יד ןיא םיא ראפ
 רענעי סאװ ׳הבוט א ןופ ןעמוקעג זיא םאד .ןשטגעמ םענעי וצ ןתובייחתה
 םענעי טײקכעלגעמ יד טאהעג טיני טאה רע םאװ ןוא םיא ראפ ןוטעג טאה
 טנאמרעד ךיז טאה ןאמםארג רעטםימ סאװ ׳םאד .טײצ ןיא ןקיטיגראפ וצ
 ׳םורא טציא םיא טכוז ןוא ׳רעטעפש ןראי ליפ טימ וליפא ןעװ ׳טנײרפ ןײז ןיא
 •טײקנארק רעקיטםײג ןופ ןמים ןײק טינ ךיוא זיא ׳ןקיטיגאב וצ םיא ידב

 ןוא רעטקאראכ ןלעדײא סנאמםארג רעטםימ ףיוא רעדיװ ןא ראנ טזײװ סע
 טקיליװאב טאה ןאמסארג רעטסימ סאװ ׳םאד ןוא .תובײחתה ןופ ליפעג ןײז
 ׳טגאז רע רעדא ׳פא־טמאטש סאװ ׳םענײא ראפ ןבעל ןצנאג ןפיוא עיםנעפ א
 רימ טאה ,עילימאפ םטנײרפ םענעריולראפ ןײז ןופ פא־טמאטש רע זא
 ןופ תוכז ןיא ןוטעג טינ םאד טאה רע זא ׳טרעלקרעד אד ןאמםארג רעטםימ
 רערעטיב רעד ןופ ןראװעג טרירעג י זיא רע לײװ טושפ ראנ ׳טנײרפ ןײז
 טקא ןא זיא םאד .עילימאפ יד ןפארטעג טאה רע רעכלעװ ןיא ׳טײקמערא
 יװ ןענעכײצראפ וצ סאד זיא .דמערפ טינ םיא ׳קיטנעק ׳זיא םאװ ״דקדצ ןופ
 רעכעלטיא זא ׳ןעמעננא ןלאז רימ ביוא ? גנורעדורעצ רעקיטםייג ןופ ןמיס א
 ׳לכש ןטריםנאלאב־טינ א ןופ טקא ןא זיא ׳טדט שטנעמ א סאװ ״דקדצ ןופ טקא
 ־נייא טינ זדנוא טימ ׳ךיז טײטשראפ ׳גנוגײמ עכעלטפאשלעזעג יד טעװ
 עלעבײמש קיטנעק םיוק א ןוא ׳םיװײד טאקאװדא רעד טגאז — ׳ןעמיטש

 ־אוטיס עכלעזא ןיא — .ןײצ עקידנצראטשסיורא ענײז רעביא ךרודא־טבעװש
 ׳ןרעיודאב םוצ ׳ןטםירוטנאװא ןעניפעג דימת ךיז ׳ךיז טײטשראפ ׳ןלעװ םעיצ
 ־עג וצ ןלעטשוצ ךיז ןלעװ םאװ ׳עיםעפארפ רענעגײא רעזדנוא ןוס עקאט
 עקיטפאהנירע ןאראפ ךאד ןענעז ראפרעד .ךיז ראפ םעפע ןופרעד ןעגיװ
 .רעגנירדנײרא עכלעזא ןגעק ןטנעילק ערעײז ןציש ןלאז םאװ ׳ןטאקאװדא
 ־טנא ןבעגוצםיורא טנעטעפמאק טינ ׳ןטאקאװדא ׳רימ ןענעז לאפ ןדעי ןיא
 ־ראנבא רעדא לאמראנ זיא סע יצ ׳גנומענאב םנשטנעמ א עגזנב ןעגנודײש
 טמיטשאב ןרעװ סאװ ׳םיריוטקאד עקידנריקיםקארפ אד ןענעז ףיורעד .לאמ
 טינ לעװ ךיא ןמז־לכ .טרעפםקע ןא ןופ גנוצאשפא ןא ןבעג וצ טכירעג ןופ
 ןײז ראפ ךיז ךיא טכארטאב ׳םעד ןגעװ ןײלא ןאמםארג רעטסימ ןופ ןרעה

 ןופ רעניואװנײא יד ׳רימ םאװ ׳טקעיארפ־יוב ןופ ןינע םעד ןיא רעטערטראפ
 ־רעד ךאנ באה ךיא .ביול ןוא קנאד םיא ראפ ןבאה ראנ ןענאק ׳קתבגנירפס
 וצ טקעיארפ םעד ןגעװ עיציטעפ םנאמםארג רעטםימ טגנאלרעד טינ לייװ
 סנאמסארג רעטםימ וצרעד ןבאה ףראדאב ךיא לייװ ׳טאר־טאטש רעזדנוא
 ןלעװ ׳ןרעװ טקיליװאב טינ טעװ עיציטעפ יד ןמז־לכ ןוא .טפירשרעטנוא
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 זיא סע .טקעיארפ םעד ןגעוו ןעגנודלעמ םוש ןײק ןבעגסיורא טינ רימ
 ־אב ךיא .ןעגנורעלקרעד עקיטײצירפ ןבעגוצםיורא רעגײטש רעזדנוא טינ

 רעטערטראפ סנאמסארג רעטסימ ראפ ךיז טכארטאב ךיא זא ׳לאמאבאנ ןאט
 טקעיארפ־יוב ןײז ןציטש ןוא ןציש וצ טכאמ ץימ ןיא ץלא ןוט לעװ ןוא

 ןייז טינ ןלאז םע סאװ ׳ןרעװ טלעטשעג םיא ןלעװ סאװ ׳ןעגנתעטש עלא ןגעק
 ןוט טשינראג רעמ ןאק ךיא םאװ הײל רימ טוט סע .םעד ראפ ןוױטאמ יד
 ןגיוצעגפיורא ןוא טקידנעראפ םיװײד טאה — ,ןוארב רעטםימ ׳ךייא ראפ
 ענײז וצ טגנאלרעד םיוק טאה סאװ ״לכײמש א פיל רעטשרעבײא ןײז ףיוא

 .ןייצ עטעקאנ
 ־פיוא ךיז ןוארב טאה — ״םיװײד רעטסימ ׳ןליװ םטאג ןיא רעבא —
 ״טנײרפ רעד — ״טדערעג טאה םיװײד תעשב ןגייווש ןגנאל א ךאנ טפאכעג
 ןעװעג טשינראג זיא סע .טריטםיסקע טשינראג ךאד טאה ״םיא טפור ריא יװ
 םנאמםארג רעטםימ ןופ טקודארפ א זיא רע .טלעװ רעד ףיוא שטנעמ אזא
 ׳ראטקאד־עילימאפ ץיז ןופ ײס טקיטעטשאב ״טקאפ א זיא סאד .עיזאטנאפ
 ־עפס־םיריוטקאד ערעדנא ןופ ײס .ראי קיסײרד ןיוש םיא טלדנאהאב סאװ

 .ןטסילאיצ
 וצ טאה ףיורעד .ןוארב רעטםימ ״ןדײשטגא טינ רימ ןענאק סאד —
 ץיק טינ ״םיריוטקאד ץיק טינ ןענעז רימ .ןײלא טכירעג םאד ראנ ןגאז
 .ךיא יװ יוזא סע טםײװ ריא .״אל טע םינריוטא׳״ ראנ ןענעז רימ .רעטביר
 רעטםימ זיא ״גנודײשטנא ןײז סיורא טינ טיג טכירעג םאד ןמז־לכ ןוא
 ״ךיא ןוא ריא יװ לאמראנ ״שטנעמ רעלאמראנ א ןגיוא ענײמ ןיא ןאמסארנ
 ״ץיצ ליומ ןלופ ןײז טימ ןיוש םיװײד טלכײמש — ״רעמ ךאנ רשפא ןוא
 םעד ןרעפטנע ךיז טמענ ןוא ״ץיװ םענעגײא ץיז ןופ האנה טימ ״קיטנעק

 .ןעגנולקעצ לאמםנעד דארג ךיז טאה סאװ ״ןאפעלעט
 .ןעגנאגעגקעװא זיא ןוא טנגעזעג ךיז טאה ןוארב טאקאװדא רעד

 וצ טײהנגעלעג יד טאהעג רעדיװ ןוארב טאה םורא געט ףניפ־ריפ ןיא
 ןעװעג זיא סאד .ןופרעד ןריפסיוא ענײז ןעיצ ןוא ״ןטקאפ״ ענײז ןעלדנאהאב
 םיפא ןקידתובחר ץיז ןיא ןפורראפ טאה ראזאל םאװ ״ץנערעפגאק א ףיוא
 רעטערב ענעבמעד טימ טקעדאב ןעװעג ןענעז טנעװ יד ואװ ״קראי־ױנ ןיא
 ׳ןאמםארג ראזאל ץנערעפנאק רעד וצ ןעמוקעג ןענײז םע .ןצינשעג־ץלאה ץא

 .שטיװאקראמ .רד ןוא ןוארב סקאמ
 עטנעאג ןעװעג ןענעז ״ראטקאד רעד יא ״טאקאװדא רעד יא ״עדײב
 ׳עמריפ רעד ןיא טקיטפעשאב רעטשרע רעד — ״סנאמסארג יד ײב ןשטנעמ
 ןעװעג זיא ןוארב סקאמ .עילימאפ רעד ןופ ראטקאד רעד — רעטיױוצ רעד
 רעבלעז רעד ןיא ןגיוצרעד עדײב ״ןראי ןופ טנײרפ א ״רעטלע סראזאל ןופ
 עכלעװ ״עיראעט־גנואיצרעד רעד ןיא ״םזיטאמגארפ סמײשזד ןופ עיפאסאליפ
 ־עג שיטעלטא .ןכעלצינ םעד ןוא ןשיטקארפ םעד ףיוא טלעטשעגנײא זיא
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 םאד ןוא ׳פאק ןופ ראה יד גנױ ןריולראפ .לאבזיעב ןופ רעבאהביל ׳טיוב
 א ןופ .םינפ טעקאנ ןײז טכאמעג רעטעקאנ ךאנ טאה לדײשךבדאש עםיל
 ףמאק םעד ןופ טםואװעג טינ רע טאה ׳ןטײרג םעלא טימ ׳עילימאפ רעטוג
 ־דא ןא יװ ײם עמריפ רעד ןיא טכארבעגגײרא ירפ םיא טאה ראזאל .ןבעל ןופ
 ־ענרעטנוא ערעכיז עלעיצעפם ןיא רעריטםעװניא ןליטש א יװ ײס ׳טאקאװ
 רעטלא רעד .םרעטאפ םעד טינ טנײרפ םראזאל ןעװעג זיא רע .ןעגגוט
 ־עג םאד טאה ןואדב .םיא וצ ןעמעראװאוצ ךיז טנאקעג טינ טאה ןאמסארג

 .עבטמ רעבלעז רעד טימ ןטלא םעד טלאצעג טאה רע ןוא ׳טליפ
 שטיװאקראמ ירנעה .שטיװאקראמ .רד טימ ןעװעג םע זיא שרעדנא
 יד ןיא עקירעמא ןײק טכארבעג .רוד סגאמסארג ןטלא םוצ טרעהעג טאה
 ןיא ןבעל ןופ םעט םעד טכוזראפ ׳ןאמםארג יװ ׳רע טאה ׳ןראי־רעדגיק עירפ
 לוקם־יאה ךרוד שינרעטאמ טימ ךיז ןגאלשעגכרודא ׳טײקרעטיב רעצנאג ןײז
 ךיז רע טאה ׳קראי־ױנ ןיא ןריקיטקארפ ראי ראפ א ךאנ .שזדעלאק ןוא
 ןוא ׳טײקיאור עשלטעטש יד טכוזעג טאה רע .לעשאר־ױנ ןיא טצעזאב
 רעשימײה רעד וצ טםאפעגוצ רעמ ןעװעג רע זיא טנעמארעפמעט ןייז טיול
 א ןופ קיטקארפ רעטײרב רעד וצ יװ ראטקאד־עילימאפ א ןופ קיטקארפ
 ןוא עמעראװ ןײז .ןדגוטש־םענפיוא עטמיטשאב טימ ראטקאד ןשיטאטשםיורג
 ־אב רעד טײצ רעד טימ ןרעװ וצ ןפלאהעגוצ מיא טאה רוטאנ עכעלטניירפ
 ןוא לעשאר־ױג ןזפ רעזײה ערעםעב יד ןיא ראטקאד רענעמונעגנא רעטביל
 ׳פקואװ ןיא רעקירעדינ א .דוםי ןטםעפ א ףיוא ערעיראק ןײז ןלעטשקעװא
 ׳ןעגנוגעװאב עקידםומיגב ןוא םינפ ןדלימ ןטוג א טימ ׳ראה פאק ןלופ א טימ
 ןראװעג זיא ןוא ןאמסארג אראלק ןופ יורטוצ םעד ןענואװעג דלאב רע טאה
 יוזא טנאקעג טינ טאה רענײק .עילימאפ רעד ןופ ראטקאד־זיוה רעד
 טאשראפ סע םאװ ןםע ןופ ןטלאהקירוצ םיא ןוא ןטיטעפא סנאמםארג ןעמיוצ
 טימ ראנ ׳רעזײבעג רעדא קערשנא טימ טינ .שטיװאקראמ .רד יװ ׳םיא
 יא ׳עיטאפמים יא םעד ןיא ןגעלעג זיא םע םאװ ׳עלעכײמש קירעיודט ןײז
 ־וצכאנ טימעג ךיז טאה ןאמםארג .דנאטשוצ סטנעיצאפ םעד ראפ גנזגראזאב
 קגארק ןקארשעג ךיז טאה רע לײװ יוזא טינ זטפירשראפ םראטקאד םעד ןעמוק
 ׳ןקיזײא ׳םיא טעװ רע ןעװ ,״ןירנעה״ ןוט וצ ײװ טינ ידכ ראנ ׳ןרעװ וצ
 זיא רענעי ןעװ ׳ןראזאל טלדנאהאב טאה שטיװאקראמ .רד .ןקנארק א ןעניפעג
 וצ געװ־ןדײל ןגנאל סאראלק טלדנאהאב טאה רע ;לגנײ ןײלק א ןעװעג

 .טיוט ריא

 רע יװ םעד ךאנ געט ףניפ־ריפ א ןפורראפ ראזאל טאה ץנערעפנאק יד
 ראפ טײצ עצרוק איןוא קורבגנירפם ןופ רעטאפ ןײז טכארבעגמײהא טאה
 טזײלעג טזומעג דלאב ןבאה ןעמעלבארפ עקיטכיװ רעײז .םיאנת סעזיאול
 טפראדאב טאה ןעמ םאװ ׳ןײלא ןםיװײד ןופ וױרב א ןעמוקעגנא זיא םע :ןרעװ
 ןעמ לאז יוזא יװ ןוא ןוט וצ ׳רקיע רעד ׳זיא סאװ ןוא — ׳ףיורעד ןרעפטנע
 װירב םעד ןבײרשוצרעטנוא טגאזעגפא ךיז טאה סאװ ׳רעטאפ ןטימ ןעלדנאה
 וױרב םעד ןיא י טםאפראפ טאה ןוארב סקאמ םאװ ׳םיװײד טאקאװדא םוצ.
 טקעיארפ ןײז ןופ /׳םימעט עםיװעג בילוצ״ ׳פא ןאמםארג קיזייא ךיז טגאז
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 ןשיװצ טיונ־גנוניזאװ יד ןבאמ רעגנירג ןפלעה וצ טלעג עמום א ןא־טאב ןוא
 ־אב א ןײז לאז רעײטשײב־טלעג רעד ןקורבגנירפם ןיא סײא־ישזד יד

 •טקעיארפ םענעבעגעגפיוא םעד ראפ גנוקיטיג
 טגנאלרעד םיא טאה גרעבנזאר סימ סאװ ,װירב םעד ןעמונעג טאה רע—
 ןפראװעגנײרא ןוא ךעלקיטש ףיוא ןסירעצ םיא טאה ,ןבײרשוצדעטנוא ףיוא
 ראזאל טאה — ,טינ טראװ ץיק םעד ײב ןדײרוצסיוא טינ ,ןײרא בראק ןיא

 .טראפאר םעד ןבעגעגפא
 .גרעבנעזאר םימ וצ ײס ,רימ וצ ײם ,קיצניװ רעײז טדער רע ,אי —
 טגאז — ,ךיז ןיא ןטלאהאב ךיז טאה רע .ךיז ןיא ןוטעגנײרא ,טגײװש רע
 א ןופ ןעיצראפ ןגנאל א ךאנ ךיור ליומ א קידנזאלסיורא ׳שטיװאקראמ .רד
 וצ ײס יורטוצ םעד ןריולראפ טאה רע .טכעלש זיא סאד ןוא — .טעראגיס
 טזאל ,לטימ־קיאוראב ץיק ןעמענ טינ ליװ .גרעבנזאר םימ וצ ײם ,רימ

 .טכעלש טפאלש רע .ןליפ־ףאלש יד ןגיל
 .טגראזאב ראזאל טגערפ — ? ללכב דנאטשוצ־טנוזעג ןײז זיא יװ —

 ־ןײטשלאג יד ןבאה ןעגנוצירפשנײא־םױפראמ יד ךאנ .טכעלש טינ —
 ןטבײל א רעטנוא יוזא ןפאלשעג רע זיא טכענ ײװצ .טרעהעגפיוא סעקאטא
 ףיוא גנוטכא טיג גרעבנזאר םימ .רעמ טינ רע טאה ןקיטײװ ןײק .זאקראנ
 ׳רקיע רעד ,ןוא ,סטעפ ןײק ,טכײל ןסע ,גאװ ןרילראפ זומ רע .עטעיד ןײז
 ־ףאלש ןײק ןעמענ טינ רע ליװ ךאד ,ןפאלש־טינ ןופ טדײל רע .ןפאלש
 ערעװש יד בילוצ יאדװא ,ןפאלשוצנײא ארומ ,קיטנעק ,טאה רע .לטימ
 ךיוה טדער רע זא ,רימ טגאז גרעבנזאר םימ .םיא ןקינײפ םאװ ,תומולח
 ריט יד טלאה .טהנעטעגםיוא ןצימיא טימ ךיז טלאװ רע יװ ,טכענ עצנאג
 םאד ןוא .גרעבנזאר םימ טינ וליפא ,וצ טינ םענײק טזאל ,ןסאלשראפ

 .ןעמאטפמים עטכעלש ןענעז
 ־גערב טלאזעג טאה ריא םאװ ,רעטאיכיספ םעד חוכמ זיא סאװ ןוא —

 .ןוארב טגערפ — ? םױלוםנאק א ראפ ןעג
 ןםיורג םעד ,ןוארק .רד ךיוא ,לקניפ .רד ץוחא ,ןטעבראפ באה ךיא —
 טאה רע .טרידנעמאקער טאה לקניפ .רד םאװ ,קיראי־ױנ ןופ טםילאיצעפס
 טזאלעג זדנוא ןוא ןסאלשראפ ךיז טאה .ךיז וצ טזאלעגוצ טינ זדנזא ןופ םענײק
 טימ ןזאל ןענעגונאב ךיז טזומעג באה ךיא .ריט טײז רענעי ףיוא ןײטש
 באה ךיא .טײקנארק רעד ןופ רעטקאראכ םעד ןוארק .רד ראפ ןבײרשאב
 ןופ רעדליב־קערש יד ןגעװ ׳ןראי־רעדניק סרעטאפ ןגעװ טלײצרעד םיא
 ןגעװ ,רעדניק יד דאפ ןלאמ וצ טאהעג ביל טאה רעטאפ ןײז סאװ ,םונהיג
 ־ניה ןצנאג םעד ,ץנעטסיסקע ראפ ןראי ערעטעפש יד ןיא ףמאק ןרעװש ןײז
 ןופ ןעמאטפמיס עכעלטײד רעקינײװ־רעמ טעז ןוארק ראטקאד .טנורגרעט
 זיא ןוא גנואיצרעד רעד ןיא םאטשפא ןײז טאה םאװ ,סקעלפמאק־דלוש א
 םיא טאה סע םאװ ,גנולסײרטפיוא רעד ךרוד טקגופ־ךיוה ןײז וצ ןעגנאגרעד
 .ןשינעבעלרעביא ערעװש ערעדנא ךאנ רשפא ןוא ,טיוט םבײװ ןײז ןבעגעג
 ןײמ ןופ טנורג ןפיוא ןבעגעג טאה ןוארק .רד םאװ ,גנוצאשפא יד זיא סאד

 סלקניפ .רד ךיוא טציטש רע .טנורגרעטניה םעד ןוא ןעמאטפמיס יד ןבײרשאב
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 טאה סאװ ׳ךראמ ןפיוא זארעלקס־עירעטרא ןופ עזאנגאיד ענעגײא ןײמ ןוא
 ,ךיא ןוא לקגיפ .רד יװ ,ךיוא טלאה רע .גנורעטשעצ־ןװרענ יד טרעגרעראפ
 ראנ זיא רע ,טריטםיםקע טינ לאמנײק טאה יקםלאװאק יװ שטנעמ אזא זא
 ןעמ זא ,טביולג ןוארק .רד .גנורעדורעצ רעקיטםײג ןײז ןופ טקודארפ א
 ראפ טוטיטםניא־לײה ןשירטאיכיספ א ןיא ןבעגנײרא רעטאפ םעד ףראדאב
 וצ רעדיװ ךיז טמענ ןוא שטיװאקראמ .רד טקידנעראפ — ,עיצאװרעסבא

 .טעראגיס א ןגאנ
 טײרש — ,ןוט וצ ךיז ײב ןלעופ טינ לאמנײק ךיא לעװ םאד ,ןײנ —

 .םיוא ראזאל

 — .ןוארב ןא ךיז טפור — ,ראזאל ,ןוט ןזומ םע טסעװ ,ןוט םע טסעװ —
 רעטסימ יװ יוזא ,לכש ןלופ םײב זיא רעטאפ רעד זא ,תמא זיא סע ביוא
 טליפרעד רע לײװ ,טקא רעלעדײא ןא זיא טקעיארפ ןײז ןוא ,טלאה םיװײד
 סאװ ,ןיקסלאװאק א םענײא קידלוש זיא רע סאװ ,בוח א סעפע םעד טימ
 זיא לאפ םעד ןיא — ,ןקידירפאב בוח םעד טנאקעג טיג טציא זיב טאה רע
 טושפ ץנאג טקעיארפ םעד ןיא ןרעטש ןלעװ וצ ךיז־ןשימנײרא רעזדגוא
 ־ןײר ןופ טריטקיד טרעװ םע ליױו ,טײז רעזדנוא ןופ טקא רעשירעכערבראפ א
 סאד ,טרילומראפ סע טאה ןײטשרעבליז רעטסימ יװ ,ןוױטאמ עלעירעטאמ
 טםליװ וד םאװ ,קורבגנירפם ןיא ץיזאבדנאל ןרעײט םעד בילוצ ,טםײה

 ןיא םיורא ריד ןפלעה רימ ןוא -־ טנעה עגײד ןיא ןגירקנײרא טשרמולכ
 .םעד

 סיוא־טפור — טגאזעג עקאט רימ סאד ךאד טאה רע ,טאג ןײמ —
 .ראזאל

 ,טאטש עצנאג יד ןגאז םע טעװ ןגראמ ןוא .טגאזעג סע טאה רע ,אי —
 עבעלטפאשלעזעג עצנאג יד ךיז ןגעק ןבאה ןרימ .דנאל עצנאג םאד רשפא ןוא
 ־ײד .זדלאה ןפיוא ןעגנעה זדנוא טעװ סאװ ,ןסיװײד רעטםימ ןוא ,גנונײמ
 .בײל א יװ זדנוא ןגעק ןפמעק טעװ רע .ןקאגקעצ וצ סונ רעטראה א זיא סיװ
 רעגניפ ןײא טגײבראפ ןוארב ןוא — ,םנטשרע .םימעט עכעלטע בילוצ
 עלופ יד ןבאה טעװ רע .עמאלקער־טסבלעז בילוצ — ,םעט ןטשרע ןראפ
 ־ערעטניאראפ עקאט רע זיא ,סנטײװצ ; טײז ןײז ףיוא םלוע ןופ עיטאפמיס
 ךרוד ןרעװ טעװ רע :טקעיארפ םעד ןעמוקאב לאז טאטש ןײז זא ,טריס
 ךיז ףמאק םעד טימ רע טעװ ,סנטירד ןוא ;טאטש ןיא רעלופאפ רעײז םעד
 ךיז טעװ ןעמ זא ,ןײז טעװ ףוס רעד .דנאל ןרעביא ןעמאנ ןסיורג א ןכאמ
 טעװ סע .טײהנעגנאגראפ סרעטאפ ץיד טימ ןריםערעטגיא ןבײהנא עקאט
 ןטימ ,טםײװ רעװ ,ןזאלסיוא ךיז טעװ ןוא ןעגנוטײצ יד טימ ןבײהנא ךיז
 ־אפ רעד ןעװעג סע זיא רעװ ,ןסיװ ןלעװ טעװ ןעמ :ינריוטא טקירטסיד
 ןטלא םעד טימ טאהעג רעי טאה תוכײש א ראפ םאװ ןוא יקסלאװאק קאיל
 ןײז ףיוא טקעיארפ אזא ןעיובפיוא ליװ ,ןאמםארג ,רע םאװ ,ןאמםארג ןכײר
 טפעלשעגנײרא ןלעװ עמריפ רעד ןופ ןעמאג רעד ןוא ןעמאנ ןײד .ןעמאנ
 ־אפ ץיד ןוא ךיד — ןכערבעצ טעװ סאד •רעטעלב־קאטשניר יד ןיא ןרעװ
 ןופ ץכעזיומעג א ןיא ןרעװ ןעקגוזראפ טעװ ערעיראק עצנאג ןײד ,עילימ
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 סאװ זא ׳טלעװ יד ןגײצדעביא סנטײצאב טזומ וד .םילובלב ןוא ןתוליכר
 ריד טײג םע ליױו ראנ ,טײקיצײג־טלעג תמחמ טינ סע וטםוט ,טסוט וד

 .טנוזעג םרעטאפ ןײד ןא תמאב
 ןיא דנאל קיטש עצנאג םאד ןבעגקעװא ײז לעװ ךיא ,רענײמ טאג —
 ,ןעמענ סאד ךיז ײז ןלאז .רעטאפ ןײמ טגאזעג סע באה ךיא ,קורבגנירפם

 .ןלױו ײז םאװ ,םעד טימ ןוט ײז ןלאז
 ן וצרעד טכער א וטסאה — ןוארב טגערפ — ?ןבעג ײז טסעוו וד —

 .ץיזאבדנאל םעד ףיוא טכער םאד ךיז ראפ ןגירק רעירפ טזומ
 ? יוזא יװ —

 ןגאז־תודע םעד ךרוד ,ךעלצעזעג זומ רעטאפ ןײד .טושפ ץנאג —
 ־מאק־טינ ראפ ןרעװ טדעלקרעד ,סרעטאיביספ־ןטרעפסקע ןופ טכירעג ןיא
 ראפ ןעמיטשאב ךיד טעװ טכירעג סאד .םיקםע ענײז עלא ןריפ וצ טנעטעפ
 סאד ןבאה ,ןוז רעקיצנײא רעד יװ ,וטסעװ לאמםנעד ןוא ,יטםארט ןייז
 לאמםנעד .ץלא ןוא םיקסע ,ןגעמראפ םרעטאפ ץיד רעביא טכער עלופ
 ריד טעװ סע יװ קורבגנירפס ןיא ץיזאבדנאל םעד טימ ןוט ןעגאק וטסעװ
 ףיוא ןזאל וליפא ,ןעקנעשקעװא ,ןבעגקעװא ןענאק סע טםעװ :ןלעפעג
 סרעטאפ ןײד ןעװעג ןסיוא טסיב וד זא ,טלעװ רעד ןתױו טעװ םאד .רקפה
 ־אפ ךיז טעװ קאילאפ םעד ןופ עדנעגעל יד .טשינראג רעמ ןוא טנוזעג
 רעטזג ןײד .ןרעװ ןםעגראפ טעװ ץלא ןוא .טניװ ןיא ךיור א יװ ןײגרעדנאנ
 וײד ןופ דובכ רעד ,רקיע רעד ,ןוא עמריפ רעד ןופ עיצאטופער יד ,ןעמאנ

 .טריראב־טינ ןבײלבראפ טעװ עילימאפ
 ןוא ראזאל סיוא־טײרש — .'. . ךאז עכעלקערש א רעבא זיא סע —

 .םינפ סאד טנאה רעד טימ ךיז טלעטשראפ
 .ןקורט ןוארב טגאז — ,רעגרע ךאנ זיא געװסיוא רערעדנא רעד —

 יוזא ,ליטש ראזאל טגאז — ,טינ לאמנײק ,ןוט טינ סע לעװ ךיא •—
 .ךיז ראפ יװ

 ןא ךיז טפח — ,ראזאל ,ןוט ןזומ סע טםעװ וד זא ,ארומ באה ךיא —
 טזאל רעטאפ רעד — .ןאט ןקירעיורט־קיליפטימ א טימ שטיװאקראמ .רד
 ,טגאז רע ... ךיז וצ וצ טינ ךימ טזאל רע ,ךיז וצ רעטאיכיספ ןײק וצ טינ
 .עגושמ ראפ םיא ןרעלקרעד וצ ןוז ןײז טימ עיצאריפסנאק ןיא ןיב ךיא זא
 ראפ ריט יד טקאהראפ רע .גרעבנזאר סימ ףיוא ךיוא רע טגאז ענעגײא םאד
 .וױטס רעפואש ןײז זיא ,םיא וצ ןעמוקוצ ןאק סאװ ,רעקיצגײא רעד .ריא
 רעשיניצידעמ רעקידלאב ןא .סעיצאניצולאה טגירק רע .ןדײל קראטש זומ רע
 א ןיא ןבעגנײרא ךײלג םיא זומ ןעמ ,זומ ןעמ .טכעלש רעײז ץיז טעװ ףליה

 .עקנארק־שיכיםפ ראפ לאטיפש
 .רעצ ןיא ראזאל טגערפ — ? ןוט סע ןעמ ןאק יװ רעבא —

 .ןוארב טגאז — ,ןטײנ םיא ןאק טכירעג סאד —
 .םוטש־ןקארשרעד ןוא ךײלב ,ןא םיא טקוק ראזאל

 רעד — .רעביא ןוארב טרזח — ,ןטײג םיא ןאק טכירעג םאד ,אי —
 טינ ראג טעװ סע זא ,קודבגנירפם ןיא טריפעגפיוא יוזא ךיז טאה רעטאפ
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 רעקיטםײג ןײז ןופ זײװאב א יװ טכירעג ןיא סאד ןצזגאב וצ ןײז רעװש
 ׳,שטנעמ א .ןגאז ריד סע זומ ךיא םאװ ׳ראזאל ׳ײװ רימ טוט סע .גנורעטשעצ
 לאז רע זא ,רענלעק א ןזפ טרעדאפ ןוא ןאראטםער א ןיא ןײרא טײג םאװ
 ־אב רעדא ןעגגאפעג םיא טלאה רע םאװ ,רעשאװסעפעג א ןבעגסיורא םיא
 רעד זא ,ףיוא םיא טחיװ רענלעק רעד ןעװ ןוא :ךיק רעד ןיא ץעגרע ןטלאה
 זדלאה םײב רענלעק םעד ןא רע טפאכ ,ךיק ןיא אטינ זיא רעשאװםעפעג
 ־עג םענעפא ןיא רעטכיר א טעװ ,וטסנכער ,סאװ — ,ןקיטש םיא טמעג ןוא
 טזומ וד ראנ ,ראזאל ,ײװ רימ טוט סע ז םענײא אזא ןגעװ ןסילשאב טכיר

 .ןסיװ סע
 י םיטרפ עלא יד וטסײװ ןענאװ ןופ —

 יװ םעד ךאנ .ןעניפעגוצםיוא םאד ךיז ףיוא ןעמונעג באה ךיא —
 ךיא באה ,ןכאמ וצ טשינראג זיא ןםיװײד םעד טימ זא ,ןעזעגנײא באה ךיא
 ךיא .וצרעד ןגעװ ערעזדנזא ןבאה רימ .געװ רעדנא ןא ףיוא ןעמונראפ ךיז
 ןטלאה ךאז יד טלאװעג באה ךיא .ןטקאפ עלא ןגירק וצ ןוטעג ץלא באה
 ־נערב זומ רע :טנשקעעגגײא ךיז טאה סיװײד רעטסימ ראנ ,ליטש רעד ןיא
 ךיד טזומ וד יןוט רימ ןענאק םאװ .טבירעג םענעפא ןיא ךאז יד ןעג

 י טינ רשפא ,ראזאל ,ןעװעטאד
 ־ראמ .רד רעביא־טגאז — ,קנארק רעײז ,קנארק זיא רעטאפ ןײד —

 .שטיװאק

 זיא רע ןוא ,דײר עטוג טימ םיא ףיוא טקריװעג ךיא באה ךאד ןוא —
 .ןליװ םענעגײא ןטימ םײהא ןראפעג

 ־אפ רעד יוזא יװ ןסיװ טינ לאמ ןײק ןעמ ןאק ןלאפ עכלעזא ןיא —
 א יװ ןריפפיוא ךיז רע טעװ ןלאפ רעטרעדגויה ןיא .ןעלדנאה טעװ טנעיצ
 רעדעי יװ קידלכש ןעלדנאה טעװ ,ןעניד ןזאל ךיז טעװ ,שטנעמ רעלאמראנ
 ץיז טימ ןוט זצ טאה םאװ ,סעפע ןרירנא רעבא װאורפ ;זדגוא ןופ רענײא
 ןטרירעג םעד טימ שטנעמ רעד ןזײװיסיורא דלאב ךיז טעװ ,סקיפ־עײדיא
 ןיא דנואװ ענעטלאהאב א טאה סאװ ,שטנעמ א יװ טקנופ זיא סע .ךראמ
 ןעכרוטש ,ןריראב וטסגעמ רבא ןרעדנא ןכעלטיא :םירבא ענײז ןופ םענײא
 ןקנארק ןפיוא רעגניפ א ןגײל רעבא װאורפ ;טשינראג ןוא ,רעגניפ ןטימ

 .שטיװאקראמ .רד טרעלקרעד טאה — ...רבא

 םיא טםאה .ןליװ ןעײרפ םענעגײא ןטימ ןראפעגמײהא טינ זיא רע —
 .עקאטא־ןײטשלאג א ןגארקעג טאה רע ןעװ ,טינ סעגראפ ,טכארבעגמײהא
 .ןוארב טגאז — ,עקאטא רעד ןא טלדנאהעג טלאװ רע יוזא יװ ,טינ םײװ ךיא
 ןזא גאטםטרובעג סרעטכאט ןײמ ײב םיא טימ ןוט ךיא לאז סאװ —
 .זיזה סעמאמ רעד ןיא ״יטראפ״ יד ןכאמ וצ טגאלפעג טאה ןירעטעק י םיאנת

 .לקיגײא ץיז זיא סע .ןײז ןענאק טראד לאז עטאט רעד ידכ עקאט
 ךיוה א ףיוא ןוארב טגאז — :ןוט וצ סאד ןגעװרעד טינ ךיז טםלאז —

 •לוק
 ?שינעלעטשנײא ןא זיא סע זא ,ירנעה ,ךיוא וטםנכער ? םאװראפ —
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 ןעבעז רימ — .ראטקאד רעד פא־טרעפטנע — ׳אי זא ׳ךעלגעמ —
 .עקיזיר א זיא סע .ןימ םעד ןופ ןטנעיצאפ טימ רעכיז טינ לאמנײק

 רימאל ׳ביוא — .קידלודעגמוא ןוארב טגאז — ׳םימעט ליפ בילוצ —
 ןײגפא טעװ ץלא ןוא טוג ןטלאהראפ ךיז םיאנת יד ףיוא טעװ רע ׳ןגאז
 ןגײצרעביא ןענאק וטסעװ יוזא יװ * ןגיוט טינ טשרע סע טעװ ׳קיאזר
 רעד זא ׳םיאנת יד ףיוא ןפארטעג םיא ןבאה םאװ ׳עטײװ ןוא עטנעאנ ׳ןשטנעמ
 וד זטוטיטסניא ןא ןיא ןבעגנײרא םיא טזומ וד ןוא קנארק זיא רעטאפ
 עקאט לכ־םדוק ׳וצרעד גנונײמ עכעלטפאשלעזעג יד סנטײצאב ןטײרגוצ טזומ
 קיז םע טעװ טשינא ׳םרעװאנאה יד וליפא ׳ענײד ןשטנעמ עטםטנעענ יד
 ־ראמ .רד ׳קיטכיר טינ םע זיא .פאלק רעטכירעגמוא אזא ןעמעלא ראפ

 ז שטיװאקי
 ׳ארומ באה ךיא .רערעדנא ץנאג א זיא וױטאמ ןײמ •טינ סײװ ךיא —

 .עקיזיר א זיא םע .ךארבסיוא ןא ראפ ׳טגאזעג ןיוש באה ךיא יװ
 ףיוא ןײז טינ לאז דעטאפ ןײמ ?ןעמ טזט םאװ ׳ןעמ טוט םאװ —
 טאה םיאנת יד בילוצ .דניק םאד ביל יוזא טאה רע ןוא ?םיאנת םעזיאול

 .עקאטא רעד ראפ ךאנ ןעװעג זיא סאד .םײהא ןראפ וצ טמיטשעגוצ ךאד רע
 ראנ יװ רעבא ׳םיא ײב ןלעופ סאד טנאקעג טינ ןפוא־ןיאב עקאט באה ךיא
 שטנעמ רעדנא ןא ןראװעג רע זיא ׳ןעמאנ םעזיאול טנאמרעד באה ךיא

 ?ןראנראפ טציא םיא ךיא ןאק יוזא יװ .ןדײר טזאלעג ךיז ןוא
 טגאלש — ? םיא וצ ןירעטעק ןוא עזיאול ןעגנערב רימ ךלאז רשפא —

 .ראפ ןוארב
 ...ןרעװ טלםײרטעגפיוא לאז דניק םאד זא ׳טלאװעג׳ טיג טלאװ ךיא —

 .טםגנא ןיא ראזאל טגאז — ׳םיאנת עריא ברע ׳טציא
 ־אקראמ .רד טגאז — ,דנאטשוצ ןקיטציא ןײז ןםיװ טינ ןאק ךיא —
 זא ,ראנ םיױו ךיא .ןעזעג טינ געט ראפ א ןיוש םיא באה ךיא — .שטױו
 ץיז ךיוא טקעפע רעד ןאק ךאד .דײרפ עםיורג א רעטאפ ןראפ ץיז טעװ סע
 לקינײא טבילאב ןײז טימ ךיז ןעז וצ דײרפ יד אקװד :רעוױטאגענ א
 ענײז ףיוא ןפורפא טכעלש ךיז לאז םע זא ,ןעלסיירטפיוא יוזא םיא ןאק
 לעװ ךיא .לאפ אזא ןיא ןםיװ טינ לאמנײק ןאק ןעמ .ןװרענ עוױטיםנעס

 .לקניפ .רד טימ ןטאראב ךיז
 ןגײלפא ץלא סע ךאד ןאק ןעמ ,ירנעה ,דעה ו ךעבענ ׳עטאט ץימ —
 ןבײלב ץלא לאז סע זא ׳ךיא ליװ לײװרעד ? יוזא טינ ,םיאנת םעזיאול ךאנ זיב

 .בוט־םױ םדניק ץימ ןרעטש טינ ליװ ךיא .ליטש רעד ןיא
 ־נזאר סימ .טנעה עטוג ןיא לייװרעד זיא.עטאט רעד ,רעכיז ,רעכיז —
 ־עג אזא ןעזעג טינ לאמגײק באה ךיא .ריט ןײז ןופ פא טינ טערט גרעב

 .טפאשײרט
 ־וצ ךיז זומ ךיא .ןײז וצ בשײמ ךיז טײצ לײװרעד ןבאה לעװ ךיא ןוא —
 םאװ ׳ןוט וצ רשפא ןענרעלםיוא ךיז ,ןענױאװעגוצ ךיז ,םעד ראפ ןטײרג

 .רימ ןופ טגנאלראפ ריא
 טזומ וד זא ,טסײװ וד ,ץירא טנעה יד ןיא ךיז םעג ,ראזאל ,רעה —

258 



 רעדנא ןייק ןוא ,ריד ןופ ךיז טרעדאפ סאד ׳עיצאוטים יד זיא םאד .ןוט סע
 ־פיורא ,ןוארב םיא טגאז — ? ראזאל ,םאד וטסײטשראפ .אטיג זיא געװסיוא

 .עצײלפ רעד ףיוא טנאה יד םיא קידנגײל
 .ראזאל טגערפ — ? וױרב סעםיוױיד טימ ןוט ךיא לאז סאװ ןוא —

 .רעטאפ םוצ װירב א סעסיװײד ןגעװ רעירפ טגאזעג סעפע טםאה ,אי ~
 .ןוארב טגערפ — י טראה רע טבײרש םאװ

 םיא טאה גרעבנזאר סימ .רעשאפ םוצ װירב רענעבירשעג־טגאה א —
 ןפיוא ןבעגעגרעביא רימ טאה יז .ןוט סע געמ יז .טנעײלעגכרוד ןוא טנפעעג
 טאה רע זא ,ןטאט םעד טבײרש םיװײד .טײטש וױרב ןיא םאװ ,ןאפעלעט
 ־ראפ טקעיארפ ןטימ גנודניבראפ ןיא ןריפאפ ערעדנא עלא ןוא עיצעטעפ יד
 םעד ןטראװרעד ןאק רע ןעװ ,ןםיװ ליװ רע ןוא ,ןבײרשרעטנוא םוצ קיט

 .המיתח סנטאט
 .לייװ א ךיז טרעלקראפ ןוארב

 רעד ךאנ טכאװשעגפא זיא רעטאפ׳ רעד זא ,ןרעפטנע םיא ףראד ןעמ •—
 ־סעלאב וצ טיג טגאזראפ גנערטש טאה ראטקאד ןײז ןוא ,עקאטא־ןײטשלאג
 ־רעד א ףיוא ןטראוו זומ ןעמ .םינינע עכעלטפעשעג ןײק טימ םיא ןקיט
 םימ לאז .וױרב םעד םיא ןבעגרעביא ןגעװ ראטקאד םעד ןופ שינעביול

 ? שטיװאקראמ •רד ,יוזא טיג׳ .לוױרב אזא ןבײרשנא גרעבנזאר
 .יוזא קי׳טכיר ,ןוארב רעטסימ ,אי ~

 וצ טײצ — זדגוא ןוא ,ןעײק וצ סעפע ןםיװײד ןביעג טעװ סאד —
 .ןטראװ

12 

 ןעיצפארא ןא ףאלש זיא ? ןײא ןא ןעדא שי א םע זיא ? ףאלש זיא סאוו
 טספעלש וד ס׳אװ ,לוע םעד ןופ ורפא ןא ,גאטײב ןבעל ןופ ןאפשעג םעד ךיז ןופ
 גנודײלקאב א רעדא ?ךיז ןופ ךיז־ןוטםיוא ןא ,ךיז־ןםעגראפ א ,גאטײב ךיז ףיוא
 ־רובע יד וצ ר׳עקקירוצ א ?טפיול רעדנא ןא ןעמעטא ןא ,טיוה רעדנא ןא ןיא
 ענעליוהראפ ןופ ןטלעװ ןיא—רע׳טײװ ךאנ רעדא ?ךיוב םרעטומ רעד ןיא געט
 ־ױז רעד ןופ ןײז־הנהנ א סע זיא ? סדיתע ענעליוהראפ ךיוא רשפא ,סר׳בע
 ־ניק רעכעלריטאג ןײז וצ קירוצ טײג טסײג רעכעלשטנעמ רעד ןעװ ״דניכשה
 ןופ טסײג ןקידעבעװש םעד ןפעשוצנײא ,ןעמעטאוצנײא טײקטעקאנ רעשרעד
 ,קידנםיװ טינ ,ןםיװ וצ ןוא ,קידנעײטשראפ טינ ,ןײטשראפ וצ ידכ ,ןרעפם יד
 םעד ןגארט וצ םעד ראפ ךיז טניול סע םאװ ,םױק רעזדנוא ןופ תילכת םעד

 ? ןבעל ןופ ךאי
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 םעד ןיא טגאפשעגנײא ׳ןושמש רעדנילב א יװ זיא ףאלש ןא שטנעמ רעד
 ןלאמ וצ ׳ורפא ןא ,רעהפיוא ןא דאר יד טײרד רע ןוא ׳רענײטשלימ ןופ ןאפשעג
 ־ארדעגםיוא ןשערד ןופ ךשמה םענעכארבעגרעביא־טינ א ןיא זיא רע .רעםאװ

 .ןאמםארג קיזײא ןעװעג זיא דנאטשוצ אזא ןיא .יורטש ןעגנאז עגעש
 ןפאלשעג רע זיא לעשאר־ױג ןײק ןעמוקנא ןײז ךאנ טכענ ײװצ עטשרע יד
 שטיװאקראמ .רד םאװ ׳ןעגנוצירפשנײא־םױפראמ ןופ גנוקריװ רעד רעטנוא
 טקירדעג ןבאה םאװ ,ןקיטײװ אשמ רעד ןופ םיא ןעײר&אב וצ ןבעגעג םיא טאה
 .םולח ןא־״ףאלש ןפיט א טימ ןפאלשעג זיא רע •עדימאריפ א יװ םיא ףױא
 טאה ,דנאטשרעדיװ ףיוא קיאעפ ןעװעג זיא ןוא טפאכעגפיוא ךיז טאה רע ןעװ
 טזאלעגוצ טינ טאה רע .ףליה רעשיניצידעמ רעדעװטעי ןופ׳ טגאזעגפא ךיז רע
 ןעלדנאהאב ריא ןזפ טזאלעג ךיז טאה רע םאװ ,רעטםעװשךקנארק יד ךיז וצ
 ,שטנעמ רעקיצנײא רעד .גרעבנזאר םימ טינ וליפא ןוא ׳געט ראפ עטשרע יד
 ןעװעג זיא ׳ךיז ןבעל טגעאנ ןבאה טלאװעג םיא ןוא טיורטעג טאה רע םאװ
 םוױטם ,סיצנערפ םאװ ׳ץכעקעג סאד טכארבעגנײרא םיא טאה וױטס .וױטס

 .םעיצקורטםניא םעשטיװאקראמ .רד טיול ,טײרגעגוצ טאה ,בײװ
 טאה סאװ ,לײװ א ,ןפאלשעגנײא ליױו א רע זיא טכאנ רעטירד רעד ןיא
 זיא יז .טײצ ןיא טרא ריא ןריולראפ טאה לײװ יד .טײקיבײא ןא טרעיודעג
 טרעהעג טאה יז .ללח רעזדנוא ןיא רעדא טײצ רעזדנוא ןיא ןעװעג טיג ראג
 ליױו ךעד ןיא .טלעװ רעשידרע רעזדנוא ןופ טיג ,ערעפס רעדנא ץנאג א וצ
 טנעקרעד ,טנעקרעד םיא טאה רע .יקםלאװאק ןאי ,ןברק ןײז ןעזעג רע טאה
 ןײז וצ טפעלקעג ךיז ,ןטםגנא ןיא עטקײװעג ,ןבאה םאװ ,ראה עצראװש יד ןיא
 זיא םע ראנ ,יקםלאװאק ןאי ןעװעג טינ םע זיא ךאד ןוא •ןרעטש ןקירעדינ
 .טםורב ןײז רעביא טרעטיצעג טאה סאװ ,דראב רעד טימ ,רעטאפ ןײז ןעװעג
 .יקםלאװאק ןאי ךאד םע זיא ןעװעג ןוא ,רעטאפ ןײז זיא סע זא ,טםואיװעג טאה רע
 טסײװ ,ןעװעג זיא סע םאװ .דיחי ןײא ןיא ןםאגעגנעמאזוצ ךיז ןבאה עדײב יד
 טאה ןא לאמםנעד ןופ .עיזוליא רעד טימ טפאכעגפיוא ךיז טאה רע ראנ ,טיג רע
 ־עג .רעםאװ טלאמ ןוא — טכעג עצנאג טגיל רע ןוא ,ןפאלשוצנײא ארזמ רע
 שטנעמ רעטסטנעענ רעד זא ,טכארטרעד ךיז טאה רע זיב ,טכארטעג ,טכארט
 טאה ,טאהעג ביל עיסאפ טימ טאה רע םאוז ,םעד ןוא ,רעטסטײװ רעד םיא זיא

 . . . ןגארקעג טנײפ עיםאפ טימ רע

 ןעװעג זיא ,לעשאר־וינ ןיא טיובעג טאה ןאמםארג אראלק סאװ ,זיוה םאד
 ךאנ זראי־יטירעפסארפ יד ןיא םאלקלטימ ןרעכעלגעמראפ ןופ זיוה שיפיט א
 .העינמ ןײק ןעװעג טינ זיא טלעג ןײק ןיא ןעװ ,המחלמ׳־טלעוז רעטשרע דעד
 זיא ץלא ןוא ,םאבעלאב רעד יװ העד רעמ טאהעג טאה רעריראקעד־זיוה רעד
 טימ ,קידתובחר׳ ןעװעג זיא זיזה םאד .לבעמ־״דאירעפ״ ראפ עגושמ ןעװעג
 ־עגנא ןעװעג •ןענעז ןבווטש ליפ יד ןוא ,ןצונ טנאקעג טאה ןעמ יװ חטש רעמ
 ,לאז־סע ןיא ליעדנעפישט ,לאינאלאק .ןדאירעפ עלא ןופ לבעמ טימ טפאטש
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 ־ףאלש יד ןיא — רעט־16 רעד יאול ןוא ׳לאז־טםאג ןיא רעט־15 רעד יאול
 א ׳עפאש עשינאפש־קםעראמ א ןםירעגנײרא ךיז טאה טראד ןוא אד .םירדח
 ךאנ ןוא ןטײצ םאנא ןיגיניק ןופ ןלוטש עשילגנע ײרד־ײװצ ,לקנעש־ןטײז
 ־אקעד־זיוה םעד ןגעק טלאװער םאראלק ןופ םינמיס ,קארב־א־קירב רעדנא
 ־יציל ףיוא ןפיוקנײא־עיזאקא רעדא ,קאמשעג םענעגײא ריא ןופ ןרופש ,רעריר
 טלעטשאב ןעװעג ןענעז לאזסע ןיא ןצנעדערק־ליעדנעפישט יד :םעיצאט
 ־נארפ טימ ןעגנאהאב לאזטםאג ןופ סנעװ יד ,רעבליז ןשיגראעג ןשילגנע טימ
 טאה סע סאװ ,רעדליב עשיטסיגאיםערפםקע ןוא עשיטםיגאיסערפמיא עשיזיוצ
 ןפיט ןיא טפאשדנאל־ןטראג א .טלעג טימ ןומטמ א ןענאמסאדג טםאקעגפא
 ליפ יד ןופ רענײא ׳ערעפםאמטא רערומכ רעטכײפ א ןיא ןטלאהעג ,טעלאיוז
 דליב א םעםיטאמ ןוא ,טלאמעג טאה ענאמ םאװ ,רנאשז םעד ןופ ןראלפמעזקע
 ןופ ןעװעג ןענעז טנאװ רעטרילאפש־וױטאראקעד א ןופ טנורגרעטניה. א ףיוא
 ־םיבוק ןטסגרע ןײז ןופ אםאקיפ א .זיוה ןיא רעדליב־לעטשםיוא עטשרע יד
 ־קעט א ןופ רעטםומ א יװ ןעזעגםיוא רע טאה ןענאמםארג סאװ ,דאירעפ ןשיט
 .אראםיפ ןופ גנונעכײצ א ,אלירטוא ןופ דליב־ןסאג רעזיראפ א ,גנונעכײצ־ליטס
 ךאנ ןבילקעגםיוא .לקניװ א ןיא טקעטשראפ ןעװעג זיא םעניא רעשיטנאמאר א
 רעריראקעד־זיוה םעד ןופ ןראװעג טפשמראפ םע זיא ,טםוג םענעגײא םאראלק
 טלעפעג טינ טאה םע זא ,ךיז טײטשראפ םע ןוא .ראדיראק ןיא תולג ןטכירוצפא

 •דצרעד טמויק םאװ ,דאירעפ־גנים םעד ןופ ײלעצראפ שיזעניכ ןײק
 טיהעגפא ןאמםארג רעטלא רעד טאה ומיחרו־וליחדב ,דובכהדוארי טימ
 טאה ןעמ .יוניש םוש ןײק טראד טזאלרעד טינ ,זיוה סאראלק ןיא טײקצנאג יד
 ראזאל םאװ ,לבעמ לקיטש ןײק ,טנאװ רעד ןופ דליב ןײק ןריר טראטעג טינ
 ךיז טאה סאװ ,ײזומ רעשלטעטש רעד ךיוא יװ ,םעד וצ טאהעג קשח םיורג טאה
 ןרעטנוא ןטלאהעג ךיוא טאה רע .ךיז ראפ םאװ־סעפע טראד ןופ ןגירק וצ טימעג
 ,ךעלדײלק עריא עלא — ,טזאלעגרעביא םיא טאה יז יװ ,בארעדראג ריא סאלש
 םאװ ,קערפאלש ןוא ךעלדײלק־זיוה עריא וליפא ,גנוריצ ,שעװ ,ןלאש ,ןעלטנאמ

 ײז לאז שרעדנא רעצימיא זא ,קנאדעג םעד ראג ןזאלוצ טנאקעג טינ טאה רע
 ־ראפ ןענעז ײז יװ ,םירדח עקידײל יד ןיא טליפעג ןוא ןעזעג טאה רע •ןגארט
 ריא ,ץנעגילעטניא ריא ,טסוג ריא ,ריא ךאנ ןטיבעג־טינ ,טריראבמוא ןבילב
 ןוא ,םיא רעביא רתי ריא ״דלעמ ערעכעה ריא ,טראװ ןײא טימ ,טײקלדײא
 ראנ ,םיא ןופ קעװא עקאט זיא טאג רעד םאװ ,לכיה א יװ זיוה ריא טכארטאב
 .ןטיבעג ץלא סאד ךיז טאה לאמאטימ ןוא .טראד ךאנ טור הניכש ןײז ,טסײג ןײז

 בוטש רעד רעביא טײרדעגמוא ךיז טאה ןוא טעב ןופ רעטגורא זיא רע
 ואװ זא ,טליפרעד לאמאפױא טאה רע .ןשמאל ענײז ןיא ,קארפאלש ןײז ןיא
 ןופ זיוה סאד זיא סע ראנ ,םיא ראפ זיוה דמערפ א ראנ טינ זיא ,ךיז טניפעג רע
 טאה ,זיא יז יװ ,גנוטאטשםיוא ןײז טימ ,זיא םע יװ ,זיוה םאד .אנוש א םעגײז
 רע יװ ןעמוקעגראפ םיא זיא םע .הארמ םאראלק ,םינפ םאראלק ןעמוקאב
 ־נארפ יד ןופ םענײא ףיוא אד טציז יז .תומא דלד עריא ןיא ןענופעג ךיז טלאװ

 :ךיז וצ טדער רע ןעװ ,ריא וצ טדער רע ןוא ,ןלעטאפ עשיזיוצ
 ארומ ךיא באה םעד ראפ ןוא ,טרטפעג ןבעל ןײמ ךיא באה םעד ףיוא ןוא״
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 םוצ ןסאפ טינ סע ךיז טעװ רעמאט ׳טראװ א ןגאז וצ ךיז טיהעג ןוא טאהעג
 טימ ,דנואװ ןײמ טימ ,ךארב ןײמ טימ ןםאלשעגפא ךיז ךיא באה םעד ראפ .למור
 ףאלש ןיא וליפא .ןרעװ ריואװעג טינ ״דלילח ,לאז יז ,טרעטיצעג ,דניז ןײמ
 םאװ ,טראוו ןײק טימ ןפאכסיורא טינ ךיז לאז ךיא ״דמיא טימ לופ ןעװעג ךיא ןיב
 א ןגעק ןעגנאגאב ןיב ךיא סאװ ,ןכערבראפ םעך ףיוא טײדנא ןא ןבעג ןאק
 םעד ןכוזםיוא ןײג טזומעג באה ךיא .רעטעברא ןעמערא ןא ןגעק ,ןשטנעמ

 יװ ןוא ןטסאק טינ רימ לאז סאד רעײט יװ ,טהלװעאב באה ךיא סאװ ,ןשטנעמ
 רעדײא ,םיא טימ ןכײלגםיוא ךיז טזומעג באה .הנכס יד ןײז טינ לאז םע םיורג
 ראפ טאהעג ארומ ךיא באה טײקשיראנ ןײמ בילוצ ראג .טעפש־וצ טרעװ םע
 טלאװעג טינ ןוא ןײלא רימ ראפ טמעשעג ךיז באה .ריא ראפ טמעשעג ךיז ,ריא
 לטבמ םע באה ךיא ןענאװ זיב ,גנאל יוזא .ךאז אזא ןוטעג באה ךיא זא ,ןבעגוצ

 .טעפש־וצ ןראװעג עקאט זיא םע ןוא .ןסעגראפ ,טקעמעגסיוא ,טכאמעג

 ןטלאה טזומ וד סאװ ,בײװ א זיא םאװ ? ןעװעג ןצנאגניא יז זיא סאװ ןוא״,
 עצנאג םאד סאװ ,ןעיורטראפ טינ ריא ךיז טסנאק וד םאװ ,ריא ראפ דום א
 ־םירא ״רעכײר ,רעסעב ךיז ןזײװ ןופ עידעמאק יד ריא ראפ ןליפש וטזומ ןבעל
 ןופ ךיז טזומ וד םאװ ,ןוז א זיא םאװ יןתמא רעד ןיא טםיב וד יװ רעשיטארקאט
 ןײד ןעיורטראפ טינ םיא טםנאק וד סאװ ,ןבעל ןײד טימ ןטלאהאבסיוא םיא
 טםליװ ןוא טנגױ רעד ןיא ןעגנאגאב טםיב וד םאװ ,הלװע ןא ״דוס ןטסמיטגיא
 יװ יוזא ״רעדמערפ א ןעװעג קידנעטש רימ ךאד זיא רע ל ןטכירראפ טציא יז
 א ״רעטעדליבעג ״רעגילק זיא רע זא ״ןזײװ רימ טלאװעג קידנעטש .רעטומ ץיז
 ןעװעג ןיב ךיא ״שזדעלאק ןיא ןעגנאגעג זיא רע .ךיא יװ ןאמטפעשעג רערעסעב
 ־אב ךימ רע טאה יוזא .דיאס־טםיא רעד ןופ לגגײ א ״ןראהנירג א ןופ ןוז א

 בילוצ ןוא ״ןוז םעד בילוצ ןוא .רעטומ ןײז ןוא רע ,ןבעל עצנאג םאד טלדגאה
 לאז ײז בילוצ ,ןרעװ ןטלאשראפ ,ןבעל ןײמ ןליפשראפ ךיא לאז החפשמ רעד
 מקיטשעג־ןרערט א טימ ךיז וצ טמורבעג רע טאה — ? ןײגרעטנוא המשנ ןײמ
 ןרעװ לגלוגמ ־ טגאזעג רימ טאה רעטאפ ןײמ םאװ ״תמא זיא סע ,אי — .לוק
 ־גורא ןוא ןגירשעגםיוא רע טאה — ״\ עטאט \ הײח־טסאל א ןיא ״דרעפ א ןיא

 .לוטש א ףיוא טײקכאװש ןופ ךיז טזאלעגרעט

 .ןײרא טעב ןיא קירוצ ײג ,ךיד טעב ךיא ,קיזײא —
 א ןבײלב טינ ךיא ןאק ? ךאנ ךימ טםריפש ,סאװ ? אד וטסוט סאװ —

 ? ןײלא טונימ
 .קיזײא ,ןײנ .ךאנ טינ ךיד ריפש ךיא —

 ? דײר ענײמ וצ וצ ךיד וטםרעה םאװ ךאנ ? אד וטסוט סאװ זיא —

 ־עגנײרא ךיא ןיב ,ןעײרש טרעהעג ךיד באה ךיא .וצ טינ ךיז רעה ךיא —
 טםראט וד .טגאזעגנא ריד טאה שטיװאקראמ •רד םאװ ,ןענאמרעד ריד ןעמוק
 ךאנ טסיב וד .ןײרא טעב ןיא קירוצ ײג ,ךיד קיאוראב .ןגערפיוא טינ ךיד

 .קיזײא ,ךיד טעב ךיא ? עקאטא ןא ךאנ ןגירק טינ ךאד טםליװ וד .ךאװש

 טדער םאד .רימ טימ רעמ רעד טשינראג זיא םע .טײרלא ןיב ךיא —
 ריא זא ״םײװ ךיא .ןוז ןײמ ״וד ,שטיװאקראמ .רד — ,ןײא יוזא ראנ רימ ריא
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 ךימ ןרעלקרעד וצ ׳קנארק ךימ ןכאמ וצ רימ ןגעק דנוב םעד ןיא עלא טנעז
 .קגארק ראפ

 טאה יז ןוא — ״ייװ רימ טסוט וד .ךיד טעב ךיא ׳קיזײא ,יוזא טינ דער —
 .טנײװעצ ךיז

 דער ךיא ? דײר ענײמ וצ וצ ךיז טסרעה ןוא ךאנ רימ וטםײג םאװ ךאנ —
 ? טינ ךיא ראט .ךיז ראפ

 ךיז דער ,דער .ײװ ריד טוט םע םאװ ,םײװ ךיא .ןײא טינ ךיז רעה ךיא —
 ךיז רעה ךיא םאװ ,טינ קוק .ןרעװ רעגנירג ריד טעװ רשפא ,ןצראה ןופ פארא
 ־נאג סאד טקירדעג ךיד טאה םע סאװ ,ךיד טקירד םע םאװ ,סײװ ךיא .וצ

 .ןבעל עצ
 ןופ ןראזאל ןבעגרעביא ןראפעג וטסיב םאװראפ ,רעדיװ טםײװ וד זא —

 ? קורבגנירפם ןיא ןוטעג באה ךיא םאװ ,ץלא
 ןראזאל טימ טדערעג טינ באה ךיא .ןבעגעגרעביא טינ םיא באה ךיא —
 טאה ןוארב .ןבעגעגרעביא ץלא םיא ןוארב רעטסימ טאה םאד .ךאז ןײק ןופ
 םע טאה סקאמ רעבלעזרעד .ןרינאיפשוצכאג ךיד ןשטנעמ ץיז טאהעג טראד

 .םײהא ךיד ןעגנערב ןוא ןראפ וצ ןראזאל טדערעגוצ
 ןיא יקסלאװאק ןײק ןעװעג טינ זיא םע זא ,ךיוא ךאד טסביולג וד —

 ? ןבעל ץימ
 טינ זיא םע .ריד ײב שינעדײרנײא ןא זיא סע זא ,ביולג ךיא ,אי —

 •ןעזעג ץילא ךאד טסאה ,יקםלאװאק ןײק ןעװעג
 ראפ ךימ טםטלאה וד .ײז יװ יוזא ,אנוש ץימ ךיוא וטםיב ,יוזא ביוא —

 .ײז יװ עגושמ
 .עגושמ טםיב וד זא ,טינ טלאה ךיא ןוא אנוש ןײד טינ ןיב ךיא ,ןײנ —
 וד .טכאװשעגפא ןענעז ןװרענ ענײד ,טגערעגפיוא טםיב וד זא ,טלאה ךיא
 טינ ,ןוז ץיד טינ ,אנוש ץיק טינ ריד זיא רענײק .ןלײה ןזאל ךיד טםפראדאב
 ןענײמ ײז ןוא ,טסאה וד םאװ ,טנײרפ עטסעב ענײד ןענעז ײז .שטיװאקראמ .רד

 .קיתיא ,ײז וצ טכערעג טינ רעײז טםיב .הבוט ןײד ראנ
 סאװ ,טקעיארפ ןײמ ןריפכרודא טינ ךימ ײז ןזאל סאװראפ ,יוזא ביוא —

 ? ןריפכרודא םיא זומ ךיא
 ,ןעמאנ ןדמערפ א ףיוא ןפורנא טםליװ וד סאװ ,טקעיארפ רעד לײװ —
 ־נאלק עשלאפ ןיוש ךיז ןטײרפשראפ םע — ,ןשטנעמ ײב דשח ןפורסיורא טעװ.

 .עילימאפ ןײד ןוא ריד — ןדאש םיורג ןעגנערב טעװ םאד ןוא .ןעג

 וליפא רימ טײג םאװ ? דײרעג רעײז טימ ןשטנעמ יד ןא רימ ןעײג םאװ —
 א ןופ ןזײלםיוא ךיז ,המשנ ןײמ ןעװעטאר זומ ךיא ? החפשמ ענעגײא ןײמ ןא
 ןײמ ? בײװ ץימ ? רימ ןגעװ טגראזעג ךיז החפשמ ןײמ טאה .טנאה רעדמערפ
 ריא ןעװעג זיא סאד .טלעטשעגפיוא ךיז טאה יז סאװ ,זיוה סאד עז ? ןוז
 ךײר ,רעדליב עשיזיוצנארפ ןבאה וצ ,ןשטנעמ ראפ ךיז ןזײװ וצ — עיציבמא
 — ,זיא ןעמ יװ סרעסעב ,סרעסערג סעפע ןײז וצ .ןריפ וצ זיוה םיורג א ,לבעמ
 .טאהעג טינ לאמגײק .החפשמ ןײק טינ באה ךיא ,ןײנ .החפשמ ןײמ זיא םאד

 .ליפש א ,עידעמאק א
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 ׳ןטרעבאר — ,ךעלקינײא ענײד ביל טינ וטםאה ? קיזײא ,וטסדער סאװ —
 ? בײװ ןגײא ןײד ריד טנאמרעד עכלעװ ,עזיאול ןוא ,ריד ןא ךיז טרעמאלק םאװ

 .רעדגיק יד ,טאהעג ביל ײז קידנעטש ךאד טםאה וד
 :ךיז וצ טמורבעג טאה ןוא טכארטראפ ןםעזעג זיא רע

 .ביל רעדניק יד ךיא באה רעכיז —
 עצנאג רעײז ,קילג םרעדניק יד ןרעטשעצ וטסליװ רעדיװ סאװראפ —

 ? טפנוקוצ
 .טעפש־וצ טרעװ סע רעדײא ןעװעטאר ךאד ךיז זומ ךיא —

 טסעװ וד ביוא ןוא .בוח ןײד טלאצאב ןיוש ךאד טםאה ,ןליװ סטאג ןיא —
 ןוט ןענאק םע וטםעװ ,יקםלאװאק עילימאפ רעד ראפ ןוט ןלעװ סעפע ךאנ
 ןםיװ טינ לאז רענײק ,טײהרעליטש — ,ןרעװ טנוזעג טםעװ וד ןעװ ,רעטעפש
 םאװראפ .רעלײמ עשיטײל ןיא ןלאפנײרא רעדיװ טינ טםלאז וד זא ,ןופרעד
 ןעמוקעג טםיב וד סאװ ,יוזא ךיז טיירפ יז ? דיירפ סדניק םעד ןרעטשעצ וטסלאז
 ןאק ןעמ סאװ ןעז רימ ןלעװ רעטעפש ,טשרעוצ ךיד קיאוראב .םיאנת עריא וצ
 םיא יז טאה — ,טנוזעג טשרעוצ רעװ ראנ .ײרשעג ןא ,םאראראט ןא .ןוט
 ,טציא טײקשיראנ א םעפע ןוטפא ךאד טםנאק וד — .ןליטשנײא טװאורפעג

 .קיזײא ,ןעקנאדעג ענײד וצ קירוצ טשרעוצ םוק .דגאטשוצ ןײד ןיא
 טײהרעליטש זיא רע .טרעפטגעעג טשינראג רעמ ןיוש טאה רעטלא רעד

 .ןײרא רדח ןיא ךיז וצ ןעגנאגעגפא
 •ןליופאב רע טאה — ,ןבאה םיא ףראדאב ךיא ,ןװיטם ץירא רימ קיש —

 רע זא ,ןרעיוא ענעגײא עריא טימ טרעהעג םע יז טאה ? ןײז תמא סע לאז
 ־נעטש יד ? בצמ ןקיטציא ןײז ראפ ,קילגמוא ןײז ראפ קידלוש ןאראלק טלאה
 טכײפ ןענעז למינפ ךײלב טעשטראקעגנײא ךיא ןוא ןפיל עניד ענעקורט־קיד
 ךיז טאה לרעײפ א .ןגיוא עקיאורמוא עצראװש עריא ךיוא יוזא ,ןראװעג
 ףיוא ןגאלשעגםיורא טאה טײקכעלטיור א ,ןעלפאצראװש יד ןיא ןדנוצעגנא
 ןיא טקיטשראפ טאה יז סאװ ״דאנק ןופ לרעײפ סאד יװ זיא םע .ןקאב עריא
 גנאל ןיוש זיא סע זא ,טכאדעג ךיז טאה םע ןוא ,ןבעל עצנאג םאד ץראה ריא
 רעטגוא ןופ טפאכעגפיוא ךיז טניװ א ןופ זאלב א ךרוד יװ טלאװ ,ןשאלעגסיוא
 ןוא טפאכעגפיוא ךיז — ,טקיטשרעד ,ןטלאהאב ןגעלעג זיא םע ואװ ,שא םעד
 ־אלק ףיוא ןעװעג קיטכיזרעפײא ,עזאר ,יז זיא גנאל ןבעל ריא .טמאלפעגפיוא
 ריא ךאנ — רעמ ךאנ ,ןבעל םאראלק ײב ןעװעג קיטכיזרעפײא זיא יז .ןאר
 ראנ ,ךיז טכאד ,טבעלעג ,ןבעל ץנאג ריא טנידאב ײרטעג םיא טאה יז .טיוט
 יםא ןא ןוא טםניד א ,רעטומ א .בײװ א יװ רעמ ןעװעג םיא זיא יז .מיא ראפ
 רע זיא ריא וצ .פאק ןיא גיוא םאד יװ טיהעגפא םיא טאה .ןעװעג םיא יז זיא
 ,תורצ ענײז עלא טכארבעג רע טאה ריא ,ןעמעלבארפ ענײז עלא טימ ןעמוקעג
 ךײלג יז טאה םישוח עריא עלא טימ .תורצ עמיטניא ײם ,טפעשעג ןופ תורצ ײס
 ץיז טיהעגפא טאה .םיא טקירד םע םאװ ,םיא טלעפ סע סאװ ,טריפשרעד
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 טינ יז טאה רע ןוא .ךיז ףיוא ןתובײחתה עלא ןעמונעג ,טײקיאור ןײז ,טנוזעג
 ־יא ןיא ,טײקדלימ ןיא ,טײקטראצ ןיא טגאמראפ טאה רע םאװ ,ץלא .ןעזעג
 קנארק ןײז וצ ,םײהא ןגארטעג םאד רע טאה ,טײקנדנובעגוצ ןוא טײקנבעגרעב
 ןײז ,רענײטשלאג ענײז ,תורצ ענײז טכארבעג ראנ רע טאה ,ןעזאר ,ריא .בײװ
 טשינראג םזיאאגע ריא ןיא טאה סאװ ,בײװ קנארק ןײז ראפ .טימעג ןבירט
 טרעביפעג רע טאה ,טלעװ עגנע ענעגײא ריא ראנ יװ טנעקעג טשינראג ,ןעזעג
 .םירבא ענײז עלא ןיא טנערבעג טאה סאװ ,עביל ןופ רעביפ ןקידנעטש א טימ
 ראי קיסײרד ,םענזיב ראנ יװ טגאמראפ טשיגראג רעמ רע טאה ריא ראפ
 ךאנ — רעמ ךאנ ןוא ,טבעלעג טאה אראלק תעשב ןעװעג סע זיא יוזא .סענזיב
 טאהעג הנותח טינ טאה רע :ןראװעג םײוקמ טינ זיא גנונעפאה ריא .טיוט ריא
 ביוא ןוא .ןאמסארג סעםימ רעטײװצ רעד ראפ טכאמעג טינ יז טאה ,ריא טימ
 םאראלק ךאנ זא ,ןטראװרעד טנאקעג תוחפל ךאד יז טאה ,ןבאה־הנותח טינ וליפא
 ראפ טוט יז םאװ זא ,ןליפרעד רע טעװ ׳ןקרעמאב ,ןעז ןבײהנא יז רע טעװ טיוט
 טעװ ,םיא ײב עטלעטשעגנא ןא זיא יז לײװ ,ראפרעד טינ סע יז טוט ,םיא
 ־עגנײא ץלא סאד טאה יז םאװ ,טפאשביל ריא ,ץראה ריא ,המשנ ריא ןליפרעד
 ןבעל זא ,ןליפרעד טעװ רע ;םיא ראפ טעברא רעכעלגעט־גאט ריא ןיא ןטאנק
 ־קעװא ,ןבעגעגקעװא ןצנאגניא םיא ךיז טאה םאװ ,שטנעמ א ןעגנאגעג זיא םיא
 ײב יװ רעמ ךאנ רעבא .תױח ריא טימ ,ןבעל ןוא בײל ריא טימ ךיז טקנעשעג
 ,ריא ןגעװ ןגאז טשינראג ןײז .טיוט ריא ךאנ ןאראלק ןעזעג רע טאה ןבעל ריא

 .ןאראלק וצ עביל ןײז ןעגנוזעגםיוא טאה ,טדערעג טאה ןגײװש ןײז
 לאז ז םיא ןיא יונש א ןעמוק ,ףום םײב ןיוש ,טעפש יוזא ,טציא םע לאז
 ןײז גנאל ןבעל ץנאג א ןעװעג זיא םע רעװ ,ןעזרעד ןבאה טציא טשרע רע
 טאה םאװ ,בײװ שיטארקאטסירא ןײז יצ — ,רעטײלגאב רעקידנעטש ןײז ,ןטאש
 ךיז ןוא ןעמוקוצ טנאקעג טינ ריא וצ טאה רע סאװ ,ךיז ןופ טײװ ןטלאהעג םיא
 ןוא ריא ראפ עידעמאק ןליפש טזומעג טאה רע סאװ ,ריא ראפ ןעיורטראפ
 עקנארק ןײז טאה רע םאװ ,עזאר ,יז רעדא ;קיזײא ,רע ןײז טנאקעג טינ לאמנײק
 ריא טאה רע םאװ ,ןעװעג טכעלש מיא זיא סע ןעװ ,ריא ראפ ןגיפשעגםיוא לאג
 ריא ראפ קידנקעדפיוא ,זיולב ןוא טעקאנ ריא ראפ ןזיװעג ךיז ,טיורטראפ ץלא
 םאװ ,ןדנואװ ןקעדפיוא ןעמ ןאק ןעמאמ א ראפ ראנ .ןדנואװ ענעטלאהאב ענײז

 .בײװ א ראפ טינ ,רעטרע עמײהעג ףיוא ,םײהעג ןיא טגארט ןעמ
 רעדיװ סאװראפ ? רעמ טינ ןוא — עמאמ א ןעװעג םיא ,עזאר ,יז זיא
 ןגעק ליומ ןײז ןופ טרעה יז םאװ ,רעטרעװ יד ףיוא קיריג יוזא יז טמענ
 ןוא ליטש רעד ןיא ךאנ םיא טײג יז ? ןעמוקעגמײהא זיא רע טניז ןאראלק
 ןײז רעטניה טגיל יז .ןאראלק ןגעק טאה רע םאװ ,תונעט יד וצ ןײא ךיז טרעה
 עלא יד ןרעיודאב ןײז ,תומוערת עגײז ,ןטלעש ןײז ןרעה ןענאק וצ טכאנײב ריט
 ריא טוט םע ,האנה ריא טוט םע .ןאראלק טימ טבעלעגפא טאה רע סאװ ,ןראי
 ,ץראה ריא טליק סע ,ץראה ןיא ןײא םע טליטש םעפע .ײװ ךיוא ךײלגוצ רעבא
 .ריא ןיא טנערב םאװ ,רעײפ םאד ףיוא רעמ ךאנ סע טרעקאלפ ךײלגוצ ראנ
 רע טאה ,עזאר ,יז .ןאראלק ןטלעש ןײז ףיוא קיטכיזרעפײא וליפא זיא יז
 טימ .טאהעג טינ םעיצנעטערפ ןײק ריא וצ לאמנײק ,ןטלאשעג טינ לאמנײק

 .טשינראג רעטיױו ןוא — סענזיב ןעװעג סע זיא ריא
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 .העש רעטפלע רעד ײב דלאב ןיוש טלאה סע .טעפשױצ ןיוש זיא םע ,ןײנ
 טאה רע םאװ טיג .עמאמ א ראנ יװ םיא ראפ ןײז טשינראג רעמ ןיוש ןאק יז
 ,זיא םאד .םיא ףיוא ןעגנואװצעגפיורא סאד טאה יז ראנ ,ןבילקעגסיוא סאד ךיז
 ןזומ ןיוש יז טעװ םעד ײב ןוא םעד טימ ןוא ,טײקטרעשאב ריא ,םיוא םע טעז
 ־רעפײא ןופ ליפעג ךעלטיא ץראה ריא ןופ ןעלצראװסיוא ןזומ טעװ יז .ןבײלב

 ףיוא טלקניפ םאװ ,עביל ןופ קנופ ןכעלטיא ןשעלםיוא ךיוא ,ןאראלק ףיוא טכוז
 .טשיגראג רעטײװ ןוא ,טםניד ןײז ,רעטומ ןײז ןבײלבראפ ןזומ טעװ יז .ריא ןיא
 רעדניק ערעדנא ןײק ,דניק ריא זיא רע .ןײלא םיא ןופ — ןעװעטאר םיא זומ יז
 ,טציא טליפש יז סאװ ,עלאר רעד ןיא — טײקטרעשאב ריא זיא רע .טינ יז טאה
 טפאשביל רעמ טימ .ןטלאה ךיז יז זומ םעד ײב ןוא .רערעדנא ןײק ןיא טינ
 ןײז ןיא ,טציא ןבעגקעװא םיא ןזומ ךיז יז טעװ טײקנבעגרעביא רעמ טימ ,ךאנ
 ןײלא ךיז ןגעק ןצישאב םיא ,תומולח עזײב יד ןופ ןטיהאב וצ םיא ידכ ,טיונ
 ,ןאמםארג קיזײא קירוצ ןרעװ לאז רע זא ,םישוח ענײז וצ קירוצ ןעגנערב םיא ןוא
 יװ טינ םענײק טאה יז ןוא ,יז ראנ יװ טינ םענײק טאה רע .ןעװעג זיא רע יװ
 טינ ךיוא ,ןראזאל ךאז ןײק טימ ןפלאהעג טיג טציא זיב טאה יז .םיא ראנ
 .טיורטראפ ריא טאה רעטלא רעד סאװ ,דום םעד ןופ ךאז ןײק ןבעגעגםיורא

 םעד יז טאה ,טפאשײרטעג ריא ןיא ןשלעפ טנאקעג טינ טאה יז םאװ ,םעד ץוחא
 ־ תושר ריא ןיא טאהעג טאה יז םאװ ,רצוא ןטסערג ןראפ ןטלאהעג ״דום״
 ,יורטוצ ןלופ םעד ןופ ןמים רעקיצנײא ןוא רערעכיז רעד ריא ראפ ןעװעג זיא סע
 ןפלעה רעבא .ןטלאהעג רעײט םיא טאה יז ןוא — ,ריא וצ טליפ קיזײא םאװ
 הצע יד ןגלאפ וצ ןטלא םעד ןעגנערב ןזומ טעװ יז .ןזומ ךאד יז טעװ ןראזאל
 ןלאצאב ןפראד טינ לאז יז סאװ ןוא ןליװ ןײז ןגעק וליפא ,םירױטקאד יד ןופ
 ןופ לאמעלא ראפ לאמנײא ןרעװ ײרפ ,ןלײהםיוא ךיז זומ רע ,זומ רע :ראפרעד

 .יוזא םיא ןקינײפ םאװ ,תומולח עמיב יד ןופ ,ןשינעדײרנײא יד

 יװ םעדכאנ טכארטעג רע טאה — ? עילימאפ ץיז ביל טינ עקאט רע טאה
 טאה — .טקיאוראב םיא םעד טימ ןוא ךעלקינײא ענײז טגאמרעד םיא טאה עזאר
 ןצנאג רעײז ףיוא ןכאמ ךעלקילגמוא ייז ליװ ןוא ךעלקינײא ענײז טנײפ רע
 ןטשרע ןײז ךאנ ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,טגערפעג ךיז רע טאה — ? ןבעל
 םטרעבאר בילוצ .בוטש ץיז ןופ טײקמאזנײא רעד ןיא ,ןאראלק ןגעק ךארבםיוא
 טכײל טנאקעג ראזאל ךאד םיא טאה ,טכאמעג ךאװש םיא טאה םאװ ,װירב
 ןופ הללק יד ןגארט וצ ,אפ ׳רעםעב״ :טגאזעג םיא טאה רע ןעװ ,ןײז־עיפשמ
 ענײד ןופ לרוג ןטימ יז ןזאלרעביא טינ ןוא ןײרא רבק ןײד ןיא רעטאפ ןײד

 ןטוג ןטימ טמיטשעגוצ טאה ןוא ךײװ ןראװעג רע זיא םעד ךאנ .״ךעלקינײא
 יד ןשיװצ טגײלעגנײרא וױרב םעד טינ דע טאה ןוא .םײהא ןראפ וצ ןליװ
 טאה רע סאװ ׳,השורי לײט רעקיצגײא רעד ,רודים סרעטומ ןײז ןופ רעטעלב
 עקילײה א יװ רודיס םעד טלאה רע) רעדירב ענײז ןופ ךיז ראפ טגנאלראפ
 ןעגאמרעד ןטימ ןיוש ,גרעבנזאר םימ טינ טאה ןוא .(טעב ןײז ײב עיװקילער
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 ןוא ןאראלק ןגעק ךארבסױא ץיז ןיא טליטשעגנײא םיא ,םיאנת םעזיאול ןײלא
 יד ןופ גאט םעד ףיוא שינעקנעב טימ סיורא טיג רע טקוק יצ ? עילימאפ ץיז
 םאד טאה רע םאװ הײרפ טימ טליפעגרעביא טינ ץראה ןײז זיא זםיאנת
 טאה יז םאװ ׳ןאראלק ףיוא ץראה סאד ײװ ךײלגוצ טינ םיא טוט ןוא ,טבעלרעד

 ? גאט םעד ןבעלרעד וצ ןעװעג הכוז טינ
 .ןבעל רעײז ןיא גנורעטשעצ ןעגגערב ,ןכאמ ךעלקילגמוא ײז ליװ רע ,אי
 רע טםײװ ךיז ראפ .ןײנ .עזאר םיא טנראװ יוזא ,טגאזעג ראזאל םיא טאה יוזא
 עילימאפ ןײז ןופ םולש םעד ראפ ,טײקצנאג רעד ראפ ,קילג רעײז ראפ זא ,ךאד
 רעיוב א ןעװעג זיא רע .טנגױ רעד ןופ תועט םעד ןטכירראפ טציא רע ליװ
 ,ןינב ןקיטראפ א ףיוא ןפראװעג קילב ןײא ראנ רע טאה .ןבעל עצגאג םאד
 ׳לעיאר ןראװעג טיובעג זיא ןינב רעד יצ ,טליפרעד וױטקגיטסניא רע טאה
 ־וקעפם ראפ טיובעג זיא סע רעדא ,טנעמאדנופ ןקיטפאהדנאטש א ףיוא ,דילאם
 ךיוא רע טאה ,ןינב א יװ ,יוזא .טפאה ןא .פאל־פאב ,ענטעדנאט — עיצאל
 ,טםעפ ךיז ראפ וליפא ןענעז םאװ ,םינינב ןאראפ ןענעז םע .עילימאפ ןײז ןעזעג
 ־טסערפ טײקימײלש א :ןדאב ןטכעלש א ףיוא ןעײטש ײז ראנ ײבעג ןיא דילאם
 ןבאה םירעװצלאה ,טנעמאדנופ םעד רעטנוא־טבארג גנומיװשראפ א .ךרודא
 םעד ןעװעטארוצפא ףיוא ןוט וצ זיא סאװ .טנעװ יד ןיא טפאכעגנײרא ךיז
 ־סיוא םידעװצלאה יד ,ןכאמ טראה ןוא ןקורט םײלש םעד ףראדאב ןעמ ? ןינב
 ׳לאפרעדנאגופ ןופ ןעװעטארפא טציא יז ליװ רע ןוא ,החפשמ ןײז זיא אזא .ןטאר
 טײצ ןײז רעדײא — ,סנטײצאב םאד ןוט וצ טלעפראפ טאה רע ביוא —

 .סיוא־טניר
 ,דניק ןײז זיא סע ? טקעיארפ ץיז ןופ ןגאזפא ךיז ראג רע ןאק יוזא יװ
 םוצ ןעגנערב ןופ ןגאזפא ךיז רעלטםניק א ןאק .קרעװרעטםײמ ןײז זיא םע
 ןכאמײרפ ךיז ןאמטפאשנסיװ א ןאק ? םיא וצ ןעמוקעג זיא םאװ ,עיזיװ א ןבעל
 ־ישזד יד ראפ טקעיארפ־יוב רעד ? ןעגנאפעג םיא טלאה סאװ ,עײדיא ןא ןופ
 קאלב םעד טעז רע .ךיז ןיא ײז טגארט רע .עײדיא ץיז ,עיזיװ ןײז זיא םײא
 יד ,רעדניק יד ןוא םרעטומ יד טעז רע .תוריד־לצנײא יד טעז רע ,רעזײה
 ןטעדליװראפ ןטםופ ץיז ןרעקלעפאב ןוא ןבעלאב סאװ ,סרעטאפ עכעלקילג
 רע .רעצעלפליפש יד ,ךעלדנטרעג יד טעז רע .קורבגנירפם ןיא ץיזאבדגאל
 ןיא ףיוא־טײג סאװ ,רעדניק־ןשטנעמ ןופ גנאזעג םאד ,רעטכעלעג םאד טרעה
 ןגאזפא ךיז רע ןאק יוזא יװ .טכיל א יװ ךיז ןיא סע טגארט רע .ץאלפ םעד

 ? קילג ץיז ןופ טונימ ןײא ףיוא
 םעד ןריפסיוא ןעמונעג רע טאה קשח ןוא עיגרענע רעמ ךאנ טימ ןוא
 א םיא ראפ ןעװעג זיא םע .הלוח א ןופ בצמ ןײז ןיא ,טציא ןיוש טקעיארפ
 ןופ ןטלאהאבסיוא ךיז ןוא ןיהא ןענירטגא טנאקעג טאה רע םאװ ,טלקמ־םוקמ
 רעדיװ ןעמונעג טאה רע .טגלאפראפ םיא ןבאה םאװ ,סערעמיכ־ראמשאק יד
 ־טקעיארפ יד ןופ ןעגנונעכײצראפ ןוא ןפראװנא־ןאלפ ענײז ןיא רדם א ןעגנערב
 קנאדעג רעד שטאכ ,קורבגנירפם ןופ ךיז טימ טכארבעג טאה רע םאװ ,רעזײה
 ,ןײנ .ןענאלפ יד ףיוא ליטש רעד ןיא ןטעברא טרעהעגפיוא טינ טאה רענײז
 ־םיוא ,ליטש רעד ןיא ןוט םאד ףראדאב ןעמ .ןפלעה טינ םיא טעװ ראזאל
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 םוצ געט ראפ יד ןטראװרעביא ראנ .ןסיװ טינ ןופרעד לאז רענײק ,ןטלאהאב
 טמעג ,קורבגנירפם ץיק קירוצ רע טראפ םיאנת יד ךאנ דלאב .םיאנת סדניק

 .ןטלאהקירוצ טינ םיא טעװ ךאז ןײק ןוא — טעברא רעד וצ קירוצ ךיז

 .טנורגרעטנוא ןיא ,ןענאלפ ענײז טימ טלאהאבםיוא ןיא ןעגנאגעג זיא רע
 טגאקעג ךיוא טאה רע ןוא .םיא רעביא ןעמוקעג לאמסנעד זיא טײקיאור א
 טיהעגסיוא ךיז טאה רע .ןאמסארג רעטלא רעד ,ראטאריפםנאק םעד ןליפש
 טימ ראנ .גרעבנזאר סימ דאפ וליפא טראװ ץיק טימ ךיז ןפאכוצסיורא טינ
 םיא טאה רע ןוא ,רעכיז ןבילבראפ ךאנ רע זיא ץילא רעפואש םעד ןװיטס
 ןבראה ןטימ טגאזעגנא םיא ,ןתוחילש עמײהעג ןיא ןקיש ןײא ןיא ןטלאהעג

 ,ןתוחילש יד ןופ דוס םעד םענײק ראפ ןקעדוצפיוא טינ ,ליומ ןטלאה וצ טראװ
 טקישעג טאה רע .סיצנערפ רענעגײא ןײז ראפ טינ וליפא ,ןעזאר ראפ טינ
 סע ;קורבגנירפס ץיק ןעגײטשרעבליז וצ תוחילש רעמײהעג א טימ ןוױטס
 ,סיװײד טאקאװדא ןראפ — ןענײטשרעבליז ךרוד — תוחילש א ןעװעג זיא
 עיציטעפ רעד ראפ ןבײרשרעטנוא םוצ ןריפאפ עלא טײרג ןבאה לאז רענעי זא
 עסיורג ןוױטם טימ טקישעג וליפא טאה רע ־קורבגנירפס ןופ טאר־טאטש םוצ
 ׳ץיז ףיוא קנעב רעקורבגנירפם ןיא ײז ןרינאפעד וצ םקעשט ןיא טלעג ןעמוס
 יד וצ תוחילש ןעמײהעג א טימ ןוױטס טקישעג טאה רע .ןעמאנ ,סנאמסארג
 ןוױטם ןסײהעג רע טאה לאמנײא זיב .״ןײלק ןוא ןײלק״ םראטקארטגאק־יוב
 ־ער טראד ןוא ״ןיא״ לעטאה םעד ןיא ןלעטשפא ךיז ,קורבגגירפס ןײק ןראפ
 ןוטעג ץלא זיא םאד ןוא .יאמ ןט־15 םעד ראפ טיװס א םיא ראפ ןריװרעז
 רעטלא רעד זא ,טנײמעג ןבאה עלא תעב ,שידרערעטנוא ,תודום־ידוסב ןראװעג

 .ךיז וצ ןזאלוצ טינ םענײק ליװ ןוא ,טצײרעצ ,קנארק ןבוםמ זיא

 ךיז לעשאר־ױנ ץיק ןראפוצםיורא ןראזאל ןעמוקעגנא גנירג טינ זיא םע
 ןיא ײז ןשיװצ טליפשעגפא ךיז טאה םאװ ,ענעצס רעד ךאנ רעטאפ ןטימ ןפערט
 ײם ,שטיװאקראמ .רד ןופ ײס ןעמוקאב טאה רע םאװ ,ןסורג יד .קורבגנירפם
 ךיז טנאקעג טאה ןעמ .עקירעיורט רעײז ןעװעג ןענעז גרעבנזאר סימ ןופ
 ןזאלוצ ללכב םיא טעװ רעטאפ רעד ביוא ,ענעצם רעדליװ א ךאנ ףיוא ןטכיר
 ,רעטאפ ןראפ ראנ טינ ליפוצ ןיוש ןעװעג טלאװ ענעצס עדליװ א ךאנ .ךיז וצ
 ךעלשפיה ןעװעג ךיוא ןענעז ןװרענ ענײז םאװ ,ןראזאל ,םיא ראפ ךיוא ראג
 רעװש ןלאפעג םיא זיא רקיע רעד .ןשינעבעלרעביא עטצעל יד ןופ טלטירעצ
 סאװ ,עקנארק־קיטםײג ראפ לאטיפש א ןיא רעטאפ םעד ןבעגנײרא ןזומ סאד
 םאװ ,גנוקריװ רעכעלגעמ רעד טימ ,ןגײלפא טינ רעגנעל ןיוש םאד ןאק רע
 ײװצ יד ןשיװצ ךודיש םעד ףיוא וליפא ןוא סרעװאנאה יד ףיוא ןבאה ןאק סאד
 ףראדאב ןעמ .םיא טימ ןדײר זומ ,רעטאפ םעד ןעז ךאד זומ רע .סעילימאפ
 ראפ רעסעב ןײז טעװ םע זא ,קנאדעג םעד וצ ןעניואװעגוצ םיא לדײא רעײז
 זא ,טםײװ ראזאל סאװ ,םיאנת םעזיאול ײב ןײז טינ טעװ רע ןעװ ,טנוזעג ןײז
 סלקינײא רעד .גאט םענעי ףיוא שינעקנעב סיורג טימ סיורא טקוק רעטאפ רעד
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 ־עפאה עםיורג א ךיוא רשפא ׳תחג רעקיצנײא ןײז רשפא זיא סאד ... םיאנת
 .ךיז־ןרעסעב ןײז ףיוא גנונ

 ןגעװ הרושב רעטכעלש רעד ןופ ןפארטעג רעװש ׳עזיאול ןוא ןירעטעק
 ןראפ ןלעװ ײז זא ,ןסאלשאב עדײב ןבאה ׳טײקנארק רעתמא םרעטאפ םעד
 טיג טאה ראזאל .םיאנת יד ברע .םײה רעד ןיא םיא ײב ןדײז ןטימ ןעז ךיז
 ןוא .רעטאפ ןטימ ןעז ךיז ןײלא רעירפ טלאװעג טאה רע .וצרעד טמיטשעגוצ
 טאה שטיװאקראמ .רד רעבא ? לעשאר־ױג ןײק ןראפ ײרד עלא ײז ןלאז רשפא
 ךיז ןפערט וצ ןעזיאול ןוא ןירעטעק ןעגנערב ןופ טדערעגפא טסנרע רעײז םיא

 .הלוח ןטימ
 שטיװאקראמ .רד טאה — ,טקעפע ןכעלגעמ םעד ראפ ךיז קערש ךיא —
 ־איצאסא םיא ןיא ןקעװפיוא ןאק בצמ ןקיטציא ןײז ןיא טיזיװ א — .טגאזעג
 ׳ןריפ ןוא םעיצאמע עגײז ןופ גאװכײלג יד ןרעטשעצ ראנ ןלאז םאװ ,םעיצ

 .םאװ וצ ,טםײװ רעװ
 אראפ םאװ .ירנעה ,ךימ טםקערש וד ? םעיצאיצאםא ,וטםגײמ םאװ —

 ך סעיצאיצאםא

 יז ביוא .גרעבנזאר סימ רעםעב גערפ ,ןגאז טינ ריד םאד ןאק ךיא —
 .םעד ןגעק טשינראג באה ךיא .ןגאז יז לאז ,ןגאז ןלעװ ריד םאד טעװ

 ךיז טאה רע ןעװ ,לקניפ .רד ןבעגעג םיא טאה רעפטנע םענעגײא םעד
 .לעשאר־ױנ ןיא טיזיװ םעזיאול ןוא סנירעטעק ןגעװ ןאפעלעט ןפיוא טגערפעגנא
 ןבלעזמעד טימ שינעראװ םאד טקידנעראפ ןוא —!טיג ןפוא־ןיאב ,ןײנ —

 .לאפ רעשידיורפ רעשיסאלק א —:זאגגאיד םעד ןלעטש םײב יװ ךורפש
 :ןקארשעגפא עזאר םיא טאה רעמ ךאנ רעבא

 ןוא ,ןשטיװאקראמ .רד טגאזעג באה ךיא םאװ ,ןגאז טינ ריד ןאק ךיא —
 טינ סע טסעװ וד ןעװ ,ןװרענ ענײד ראפ ,ריד ראפ ןײז רעםעב ךיוא טעװ סע
 טינ םיא וצ ןעגנערב ןזאל טינ ריד לעװ ךיא ןוא ,קנארק זיא רעטאפ רעד •ןםיװ
 וד זא ,זיא הצע ןײמ ןוא .םיאנת יד ראפ געט ײװצ — ןעזיאול טיג ,ןירעטעק
 רע זא ,ךיא ביולג ,םעד ץוחא .םיא טימ ןעז טינ ךיוא טציא ךיז טםלאז ןײלא
 .וצ טינ זדגוא ןופ םענײק טזאל רע יװ ,ךיז וצ ןזאלוצ טינ ײם־יװ־ײם ךיד טעװ
 טקישעגנײרא טאה רע ןוא — .ןװאורפ ןגעװטםעדנופ סע לעװ ךיא —
 ךיז ליװ ןוא ןעמוקעג זיא ןוז רעד זא ,םיא ןגאז וצ — רעטאפ םוצ ןוױטם

 .םיא טימ ןעז

 דלאב זיא װיטס ראנ ,ףיורעד טכירעג טינ ךיז ןבאה ראזאל ןוא עזאר יװ
 ףיוא טראװ ןאמםארג רעטסימ זא ׳רעפטנע םעד טכארבעג ןוא ןעמוקעגנײרא

 .טעניבאק ןיא ךיז ײב ןראזאל

 ןוא קארפאלש ןיא טינ ,טעב ןיא טינ ןפארטעג רעטאפ םעד טאה ראזאל
 ,רעמיצפאלש ןיא טינ ךיוא ,טלעטשעגראפ טאהעג םיא ךיז טאה רע יװ ,ןשטאל
 ,רעכוזאב ןעמענפיוא לעמראפ טגעלפ רע ואװ ,טעגיבאק ןײז ןיא אקװד ראנ
 ־בײרש רענאקירעמא־טלא ןרעװש ןםיורג ץיז ײב ןםעזעג זיא רע .ןוטעגנא לזפ
 ,ןריפאפ יד ןופ ןגיוא יד ןבײהוצפיוא טינ ,ךיז ראפ ןריפאפ קאפ א טימ ,שיט

 :רע טגאז
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 ןטנעריפידגיא ןא ןיא ןראװעג סע זיא טגאזעג ןוא — ? סע זיא סאװ —
 טעבראעג ןבאה ײז ןעװ ׳םיפא םעד ןיא ןוז םוצ ןדײר טגעלפ רע יװ .ןאט

 .תוצע ןגערפ ןרעדנא םוצ רענײא ןעמוקנײרא ןגעלפ ײז ןוא ,ןעמאזוצ
 טראװ ןײק טנאקעג טינ ,ליומ םענעפא ןא טימ ןײטש ןבילבעג זיא ראזאל

 :טלמאטשעגסיורא רע טאה ףוםל .ןדײרסיורא
 ? טײרלא טםיב .ראנרעװאג ׳ךיד ןעז וצ טוג זיא סע —

 ־טנײװעג יװ .ןפמערק ןופ לסיבא ןטילעג .טכעלש טינ ,טכעלש טינ —
 ןעװעג .ןסע טפראדאב טינ באה ךיא םאװ ,סעפע רעירפוצ טכאנ א ןםעגעג ,ךעל
 ןוטעגנײרא ץלא ךאנ ,ןאמסארג טגאז — ,ןענײטשרעבליז רעטםימ וצ ןטעבראפ
 ? םײנ םעפע .רימ טימ ןעז טלאװעג ךיז טסאה — .שיט ןפיוא ןריפאפ יד ןיא
 לוטש א ףיוא קילב ןטימ ןא םיא טזײװ רע ןוא — ?ןצעז טינ ךיז טםליװ

 .שיט ןבעל
 רעטאפ רעד ,טעז רע .רעטאפ ןגעקטנא ,שיט םוצ וצ ךיז טצעז ראזאל

 •ןרעפיצ סענאלאק ןוא ןעײר ,םעיצאלוקלאק רעביא טעברא
 ־ראמ .רד ?ירפ־וצ לםיבא טינ סע זיא .ראנרעװאג ,װיטקא רעײז —

 ... טגאז שטיװאק
 רעטלא רעד .שטיװאקראמ .רד טימ ורוצ ךימ זאל ,ךיד טעב ךיא —

 .רעטײװ טעברא רע ןוא — .טדער רע םאװ ,טיג טםײװ רע ,טאידיא
 .ראזאל טגערפ — ? ןעגנוגעכער־זײרפ ,סע זיא סאװ —

 םאװ ,םעד ןופ ,ךאד טםײװ ,טקעיארפ ץימ טימ ןוט וצ ץלא טאה םע —
 — .טעברא יד פא־טגײל ןוא רעטלא רעד טגאז — ,טלײצרעד ריד באה ךיא

 , ? ראזאל ,ןגאז רימ וטםליװ סניוזא םאװ
 רע טצאש ,טשימעצ לײװ א .ןקארשרעד ,ןראװעג ךײלב זיא ראזאל
 ,טקעיארפ םעד ןענאמרעד וצ טינ טסילשאב ןוא עיצאוטיס יד פא דגיװשעג

 .רעטאפ ןטימ חוביװ רעדעװטעי ןדײמוצסיוא
 וד יװ ריד ןופ ןרעה ,ריד טימ ןעז ךיז טלאװעג באה ךיא .טשינראג —
 .קידנעלמאטש ראזאל טגאז — ? ךעלטגײװעגרעסיוא ןעד םע זיא .ךיז טסליפ

 ? ךאנ םאװ ןוא .רעכיז ,רעכיז —
 ,רעטײװ ראזאל טלמאטש — ,ןגאז םעפע ךאנ טלאװעג ריד באה ךיא —

 .ןא־טבײה ןעמ יוזא יװ ןםיװ וצ טינ
 .קידלודעגמוא רעטלא רעד טרעװ — ,גאז ? םע זיא םאװ —

 ךיא ןוא ןירעטעק — ,חוכ א ןא ראזאל ךיז טוט — ,יוזא זיא ךאז יד —
 רעד ןיא ,אד םיאנת ןוא גאטםטרובעג םעזיאול ןרעײפ וצ טנאלפעג ןבאה
 טריגניטםיד רעמ ליפ יוזא ןוא רעםערג זיא זיוה םעמאמ רעד .זיוה סעמאמ
 ןפראדאב טיג טםלאז וד זא ,ןעניז ןיא טאהעג ךיוא ןבאה רימ .זיוה רעזדנוא ןופ
 זיא ךאז יד ...רעבא .דנלײא־גנאל ןײק ןישאמ רעד ןיא עזײר עטײװ יד ןכאמ
 ־עגפא זדנוא טאה ,שטיװאקראמ ראטקאד ,ןײמ ךיא ,םיריוטקאד יד ...יוזא
 וצ ריד ראפ גנוגנערטשנא ליפוצ ןײז טעװ םע זא ,טגאז רע .ןופרעד טדער

 ,למוט ןוא שיורעג ןיא גנאל־ןהעש ןעגנערבראפ ןוא טםעג ליפ יוזא ןענעגעגאב
 זיא עקאטא־ןײטשלאג יד זא ,טגאז רע .ורוצ ןזאל ךיד ללכב זדנוא טםײה רע
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 ,עלופ ןבאה טזומ וד ןוא טכאװשעגפא רעײז טםיב .ערעװש א רעײז ןעװעג
 ךאנ ןאק ׳רע טגאז ,גנוגערפיוא רעטסדנימ רעד ײב .טײקיאור עטרעטשעג־טינ
 ריד ײב זיא רעבעל יד ךיוא ראנ ,לאג יד ראנ טינ .ןרזחרעביא ךיז עקאטא יד
 רימ ןעװ ,ריד ראפ רעטניזעג ןײז טעװ סע זא ,ןסאלשאב רימ ןבאה .ןפירגעגנא
 ןוא עזיאול .גראװגנױ ןופ למוט םעד ןוא טםעג טימ ןקיטםעלאב טינ ךיד ןלעװ
 ךיז טאה םע סאװ ,ךעלקילגמוא רעײז ,ןײטשראפ וטסנאק ,ךיז ןליפ ןירעטעק
 וד ראנ ןעװ ,םיאנת יד ראפ ריד וצ רעהא ןעמוק ןליװ ײז ןוא ,טכאמעג יוזא

 .ןסײה ײז טסעװ

 יװ ןעזעג טאה רע .ףוס ןזיב ןדײרסיוא ןוז ץיז טזאלעג טאה ןאמםארג
 טליפעג טאה רע ,ןרעטש ןפיוא םיא ײב ןגאלשעגסיורא ןבאה םײװש םנפארט
 ןפאלק ץראה ןײז ,ךיז טכאד ,טרעהעג ,ןטסגנא ןיא ןצנאגניא ךיז טקײװ רע יװ
 וליפא ,טינ טראװ ןײק טימ ןפלאהעגסיורא טינ םיא רע טאה ךאד ,טסאה טימ
 יוזא טאה ,ןדײר ןטימ ןראװעג קיטראפ זיא ראזאל ןעװ .קנואװ ןײק ןײמ טינ
 .סעצנאװ עיורג םנטלא םעד רעביא טגײלעג ךיז עלעכײמש א ןופ ןטאש א יװ

 ;ןבײהעגנא ךאנרעד ןוא לײװ א ךאנ ןגיװשעג

 קנאד א .טוג רעײז ךאז יד ײטשראפ ךיא ? יוזא רעסעב עקאט רשפא —
 קנאד ןוא סורג ץימ רעביא ךיוא ביג .רימ ראפ ןגראז ןײד ראפ ,ראזאל ,ריד
 ןצראה םוצ ןעמענ טיג ךיז ,עזיאול ,יז לאז ,ןטײקשיראנ .ןעזיאול ןוא ןירעטעק
 ןירעטעק ןוא ריא טימ ןעז ךיז לעװ ךיא .החמש יד ךיז ןרעטשראפ טינ ןוא
 ןוא — ו בוט־לזמ ןקיצראה ןײמ ,ראזאל ,ריד ןוא .םיאנת יד ךאנ ,רעטעפש
 ־עגעזעג םוצ טנאה יד ןראזאל טגנאלרעד ןוא ןבײהעגפיוא ךיז טאה ןאמםארג

 .ךיז ןענ

 ןופ ןבירטראפ ןעמ טאה ךיד .ריד טימ ךײלג ךיא ןיב ,יקסלאװאק ,טציא״
 טרוכישראפ טםאה וד זא ,ןעװעג דשוח ךיד טאה ןעמ לײװ ״דנותח םרעטכאט ןייד
 ןבירטראפ ןעמ טאה ךימ ןוא ,ןעמונעגוצ ריד ײב באה ךיא סאװ ,טלעג םאד
 ־עגפא רימ טסאה .עגושמ ןיב ךיא לײװ ... לײװ ׳םיאנת סלקינײא ןײמ ןופ
 ךיז ןאמםארג טאה — ,״טיװק רימ ןענעז טציא .סאמ רעלופ א טימ טלאצ

 .ןעגנאגעגסיורא זיא ראזאל ןעװ ,רעטכעלעג טימ טגאזעג

 רעד זא ״דשעמ א טלײצרעד רימ וטסאה םאװ ,עזאר ,ןליװ םטאג ןיא —
 ןטעברא ןפארטעג םיא באה ךיא .טנוזעג זיא עטאט רעד ? קנארק זיא עטאט
 טזאלעג רימ טאה רע :ענדאמ רעײז ןעװעג זיא רע .טקעיארפ ןײז רעביא
 טגאלקעג ךיז ראזאל טאה — ,םיעגושמ יד ןענעז רימ ראנ ,רע טינ זא ,ןליפ

 .ןעזאר ראפ

 טגאז — ,ץזיױו סעסע ריד לעוד ךיא ׳רימ טימ םוק ? וטסגאז ,טנוזעג —
 דאלפוש א ןופ סיורא טמענ יז .רדח ןיא ךיז וצ ןײרא ןראזאל טריפ ןוא עזאר
 טאה רעצימיא םאװ ,עיפארגאטאפ א ןופ ךעלקיטש ,קיטגעק ,ןאטראק ךעלקיטש

 ? זיא םאד םאװ ,טסײװ — .טקילפעצ םײדיב
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 ןענאטשעג קידנעטש זיא סאװ ׳עיפארגאטאפ סעמאמ רעד .עז ךיא ,אי —
 ? ןסירעצ יוזא יז טאה רעװ .לאז ןיא אנאיפ רעד ףיוא

 םעד ןיא ךעלקיטש יד ןענופעג טאה םיצנערפ .רעװ ,ןײטשראפ טסנאק —
 טלאװעג טינ הליחתכל ריד סע באה ךיא .םיא ײב רעמיצפאלש ןיא בראקטםימ

 .ץלא ןופ ןסיװ טםלאז וד זא ,רעכײלג זיא םע ראנ .ןגאזסיוא
 .ןפיל יד ןסיבראפ טאה ראזאל

 .טעפישעגםיורא רע טאה — ו ״טםיב״ —
 .ליטש טגאזעג עזאר טאה — ,קנארק זיא רעטאפ רעד —

 ,ןגיוא ענײז ןוא ,טגאזעגרעביא רע טאה — א — וטםיב — ךאד ןוא
 ןעזאר טנאמרעד ןבאה ,ןעקנופ עזײב טימ קידנעלקגיפ ןוא טולב טימ ןפאלראפ

 .סעכ ןופ ןטנעמאמ ןיא ןגיוא סרעטאפ םעד ןיא

❖ 
** 

 * םיפא ןיא ןראפ וצ טקיטעפשראפ ראזאל ךיז טאה גאט ןטײװצ ןפיוא
 ,גנולסײרטפיוא רעקיטכעג רעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג ןעװעג טינ ךאנ זיא רע
 ןעצ םורא .עיפארגאטאפ ענעםירעצ סעמאמ םעד ןבעגעג םיא טאה םע סאװ
 ןופ םיטש יד טרעהרעד טאה רע .ןעגגולקעג ןאפעלעט רעד טאה רעגײזא

 :ראטידא רעײז ,ןירג סקעלא

 ןעמוקעג זיא רע .סיפא ןיא אד ןעװעג טשרע זיא רעטאפ רעד ,ראזאל —
 ־לאהכוב ןטשרע םעד ןםײהעג .טנפעעג םיפא םעד טאה ןעמ ראנ יװ ,ירפ רעײז
 ׳ןריפאפ ענײז עלא ןעמוגעגסיורא טאה רע .ףײם םעד םיא ראפ ןענעפע רעט
 ןא ןלעטשוצוצ םיא רעטלאהכוב םעד ןליופאב .טאהעג טראד טאה רע סאװ
 יד ןקישוצרעביא ךיוא ,גאט ןקיטנײה ןזיב רעכיב יד ןופ עטנאק ענײמעגלא
 ןיא ״ןיא״ רעד ןיא סערדא ןײז ףיוא ,ןגירק טעװ רע סאװ ,ץנעדנאפםעראק

 .ןישאמ רעד טימ וױטם םיא ףיוא טראװעג טאה ןסיודד .קורבגנירפס

 ? םיא טימ טדערעג טםאה ? סקעלא ,ןעזעג םיא טםאה —

 טאה רע ראנ ,םיא וצ טדערעג באה .ןײגסיורא ןעזעג םיא באה ךיא —
 ז טםײטשראפ .ןטלאהקירוצ טנאקעג טינ םיא באה ךיא .טרעפטנעעג טינ רימ

 מא ןאפעלעט םעד ףיוא־טגנעה ,ראזאל טגאז — .טינ םיװעג ,ןײג ,ןײנ —
 ז םײה רעד ןיא עטאט רעד זיא ,עזאר — .לעשאר־ױנ טימ ךײלג ךיז טדגיבראפ

 ריד באה ךיא .םיפא ןיא ריד ײב זיא רע זא ,טנײמעג באה ךיא .ןײנ —
 .ןעגנילקנא טציא טלאװעג

 טשרע רימ טאה ןעמ .םײה רעד ןיא ןיב ךיא ,םיפא ןיא טינ ןיב ךיא —
 ףײם ןופ ןעמונעגקעװא טאה ,סיפא ןיא ןעװעג זיא עטאט רעד זא ,ןםיװ טזאלעג

 .קורבגנירפס ןײק ןראפעגקעװא זיא ןוא ןריפאפ ענײז עלא

 ז קורבגנירפס ןײק ןראפעג זיא רע זא ,וטסײװ ןענאװ ןופ —
 טםאה .ץנעדנאפסעראק ןײז ןיהא ןקישרעביא םיא ןםײהעג טאה רע —

 ז ןעזעג טנײה םיא

272 



 זיא רעטאפ רעד זא ׳ןראװעג ריואװעג גנאל טינ אד ןיב ךיא .ץינ —
 טנײמעג באה ךיא .טגאזעג רימ םע טאה םיצנערפ .קראי־ױנ ןײק ןראפעג
 ךיז טאה רע .ןרעטש טלאװעג טינ םיא באה ךיא .טפאלש רע זא ,ירפרעדניא

 .רדח וצ רדח ןופ .זיוה ןרעביא טײרדעגמורא טכאנ עצנאג א

 ןעגנאהעגפיוא — .רעטעפש ריד טימ ןעז ךיז לעװ ךיא ׳עזאר ,טײרלא —
 :ןוארב םקאמ ,טאקאװדא ןטימ ןדנובראפ דלאב ךיז רע טאה ,ןאפעלעט םעד

 ןעמונעגםיורא .קחבגנירפס ןײק ןראפעגקירוצ זיא עטאט רעד ,םקאמ — .
 .ןראפעגקעװא זיא ןוא ןריפאפ־טרעװ ענײז עלא ףײם ןופ

 .טגאזעג ןוארב טאה — ,סע םײװ ךיא —
 י םע וטםײװ ןענאװ ןופ —

 עלא ךיוא באה ךיא ןוא .גאט ןכעלטיא ףױרעד טכירעג ךיז באה ךיא —
 .ןבײרשוצרעטנוא ריד ראפ טײרג ןריפאפ
 ז וטסדער ןריפאפ ערעםאװ ןופ —

 קיורבגנירפם ןיא טכירעג־טײבארפ םעד וצ םטיװײדיפא ןוא עיציטעפ א
 םע .םיקםע ענײז ןײלא ןריפ וצ טנעטעפמאק־טינ רעטאפ םעד ןרעלקרעד ראפ
 רעקראי־ױנ א וצ ןדנעװ ךיז טנאקעג ןטלאװ רימ ןעװ ,רעסעב ןעװעג טלאװ

 .טכירעג

 ? געט ראפ יד ןיא ןדאש סיורג ןוטנא ,וטםנײמ ,ןאק רע —
 יגעט עכלעװ —

 ךיא .םעצארפ םעד ךאנ זיב םיאנת סעזיאול ןגײלפא ןופ טכארט ךיא —
 יד טימ ןעז ךיוא ךיז ליװ ךיא .םעד ןגעװ ןירעטעק טימ טדערעג טינ ךאנ באה
 יוזא זא ,ךיז טכאד רימ .קםע ןצנאג םעד חוכמ ןרימראפניא ײז ,םרעװאנאה
 טײרג ןיב ךיא .ערעדנא ןופ ןופרעד ןרעה ןלאז ײז רעדײא ,ןײז רעסעב טעװ
 אטינ זיא םע .טײצ א ףיוא ןגײלפא טלאװעג ראנ סע טלאװ ךיא ,טכירעג ןראפ

 .ןטלאהאב וצ סאװ רעמ

 טײצ ןעמענ ײס־יװ־ײם טעװ םע .ראזאל ,ריד טימ םיכסמ ןיב ךיא —
 ,רעבירא רעסעב םוק .טוקיטענאק ןײק עיציטעפ יד ןריפרעביא םעד בילוצ

 .ןריפאפ יד ןקישפא טנײה ךאנ ליװ ךיא ,ראזאל
 .םקאמ ,ןיוש םוק ךיא —

 לײװרעד ןאק רעטאפ רעד םאװ ,ןדאש ןכעלגעמ םעד ךײש זיא םאװ —
 ־אגילבא ענײז עלא ןרילונא ןענאק רימ .ןגראז טינ םעד ןגעװ וטםלאז ,ןוטנא
 ךיא .טײקנארק ןײז ןופ בײהנא םעד טניז ןסאלשעג ןבאה טעװ רע םאװ ׳םעיצ
 .המיתח ןײד ףיוא ןטראװ ןריפאפ יד ,רעהא ךײלג רעבא םוק .סעטאד עלא באה
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 ־טנאװ א ןיא ןריפאפ־טרעװ יד ןטלאהאב ןוא קנאב רעד ןיא קעװא זיא רע
 ־וצפא טאהעג טאה רע םאװ ,טאקאװדא ןטימ טקיטראפעגפא טאה רע .עסאק
 ־קורטםניא ןבעגעג םיא ,ןענײטשרעבליז טימ טםעומשעגברוד ךיז טאה ,ןקיטראפ
 ־נעלראפ א ךרוד ״ןיא׳, רעד וצ ןראפ ןװיטס ןםײהעג רע טאה ךאנרעד .סעיצ
 טימ ןעז טלאװעג טלאװ רע יװ ,ץיזאבדנאל ןײז ײבראפ טריפ םאװ ,געװ ןטרעג
 םאד טאה םע יצ ,טרא ןפיוא ךאנ טגיל דנאל קיטש סאד יצ ,ןגיוא ענעגײא יד

 .טראד ןופ ןעמונעגקעװא דעדא טעבנגעגוצ רעװ טינ

 טריװרעזער ןעװעג זיא םאװ ,טיװם םעד ןיא ןעמוקעגנײרא זיא רע ןעװ
 ןעװעג זיא יז .ןעזאר ןפארטעג בוטש־רעדאפ רעד ןיא ךײלג רע טאה ,םיא ראפ
 ,םײה רעד ןופ טכארבעג טאה יז םאװ ,ןכאז ענײז ןקאפםיוא טימ ןעמונראפ

 .רעדײלק ענײז ,שעװ ןײז ןעגנאהעגרעדנאנופ ןוא טגײלעגרעדנאנופ טאה

 יז יװ ,רעדגואװ ןופ ןאט א טימ טגערפעג רע טאה — ז אד וטםוט םאװ —
 רעדמערפ א ןעװעג ךיוא זיא קילב ןײז ןוא ,עדמערפ־דליװ א ןעװעג טלאװ

 .רעזײב א ןוא

 — ? שובלמ א ,ןטײבוצרעביא ףיוא דמעה א ןבאה ןפראדאב טינ טסעװ —
 טםיב — .ןוט ןיא ןטלאהעג טאה יז םאװ ןםײרוצרעביא טינ ,טרעפטנעעג יז טאה

 .בנג א יװ טראד ןופ ךיז טפאכעגסיורא ,זיוה ןגײא ןײד ןופ ןפאלטנא

 טיג רעמ טםיב וד ? ןרעװ רוטפ טינ ריד ןופ לאמנײק ראג ךיא לעװ —
 .עלעטש רעד ןופ פא טציא ךיד גאז ךיא .רימ טימ

 ןצימיא רעבא ? םאװ זיא ,ונ .עלעטש רעד ןופ פא ךימ וטםגאז ,טוג —
 טםיב .עטעיד ןײד ףיוא ןסאפפיוא לאז סאװ ,ךיז טימ ןבאה ןזומ ךאד וטסעװ
 ,טגאז ראטקאד רעד .עקאטא־ץיטשלאג רעד ךאנ תוחוב יד וצ ןעמוקעג טיג ךאנ

 .ץראה םאד ןפײרגנא טעװ עקאטא אזא ךאנ זא

 ־עג טסיב .עטעיד ןײמ ףיוא ןםאפוצפיוא רעהא ןעמוקעג טינ טסיב —
 ־וצכאנ ךימ ןעמוקעג טסיב •וט ךיא סאװ ,ץלא ףיוא גיוא ןא ןטלאה ןעמוק

 .טקישעג רעהא ךיד טאה ראזאל לײװ ,ןעמוקעג טםיב .ןרינאיפש

 טינ ךימ טאה ראזאל ןוא ןרינאיפשוצכאנ ךיד ןעמוקעג טינ ןיב ךיא —
 ,ןעמוקעג ןיב ךיא — .ןאט ןקיאור א טימ טגאזעג יז טאה — ,רעהא טקישעג

 •ןבאה ךימ טספראדאב וד ,טסײטשראפ •ןבאה ךימ טספראדאב וד לײװ

 לאז םאװ ,שרעדנא ןצימיא באה ךיא .ןבאה טינ ךיד ףראדאב ךיא —
 אקעבער אד טריאױװרעטניא גנאל טיג טשרע באה ךיא .רימ ףיוא ןבעג נוטכא
 טמיוצעגנײא ,קיטנעק ,רעליטש ןיוש רע טגאז — ,לדײמ ליואװ א ,ראטנאק

 .ריא ףיוא ןפראװעג טאה רע סאװ ,גנוקידײלאב יד ןגײװשראפ םעזאר ךרוד
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 ׳רעטייװ גידנעוט ׳קיטליגכײלג עזאר טגערפ — ? ראטנאק סימ זיא רעװ—
 .ןוט ןיא ןטלאהעג טאה יז סאװ

 טעװ יז .טרידנעמאקער טוג .לדײמ לעיאר א .ןיראטערקעס עײנ ןײמ —
 .קורבגנירפם ןיא ,אד סיפא ןײמ ןריפ

 .קיריגײנ יז טגערפ — ? קורבגנירפס ןיא ,אד —
 עקאט ,קיטנאמ ךיז טנפע םיפא ןײמ .קורבגנירפס ןיא ,אד ,םעמ ,סעי —
 ־רעבליז רעטםימ .טלעטשעגנײא קיטכיר ןיוש זיא ץלא .״ןיא״ רעד ןיא ,אד
 ןא סיפא ןײמ טבײה ןא קיטנאמ ןופ .רימ ראפ טגראזאב ץלא טאה ץיטש
 ־עגרעבירא טרעװ ״ןאמסארג״ עמריפ יד .קורבגנירפס ןיא ,אד ןרינאיצקנופ
 רע טגאז — ,עזאר ,ןבאה רעמ טינ ךיד ףראדאב ךיא .קורבגנירפם ןײק טריפ
 ־מײהא טסנאק .ףליה רעקיטציא־זיב רעד ראפ קנאד א — .ןאט ןטםנרע ןא טימ
 — ,קנאד א .םיקםע ענײמ ףיוא ןבעג גנוטכא לאז סע רעװ אד זיא םע .ןראפ

 .קיאור רע טגאז
 רעהא ןעמוקעג טינ ןיב ךיא .םיקסע ענײד ןא טינ טציא ןעײג רימ —
 ,ןבאה ךימ טספראדאב וד .ריד בילוצ ןעמוקעג ןיב ךיא .םיקסע ענײד בילוצ

 .ןיוש ןוא — ןבײלב אד ךיא לעװ

 זיא סאד .ןרעװראפ טינ םאד ריד ךיא ןאק ,ןבײלב אד טםליװ וד ביוא —
 ךיד ליװ ךיא ראנ •ןעניואװ אד ןאק ,טלאצאב םע רעװ ןוא ,לעטאה א ,״ןיא״ ןא

 זיא יז .ראטנאק םימ ןרעטש טםלאז וד ,טינ ליװ ךיא .סיפא ןײמ ןיא ןבאה טינ
 טגאזעגפא ךיד באה ךיא .העד עצנאג יד טציא טאה יז ןוא ״םאב״ רעד טציא.

 ? ןענאטשראפ .עלעטש דעד ןופ
 ךימ טריסערעטניא םע ,ןא טיג רימ טײג םע זא ,טגאזעג ריד באה ךיא —
 םע לאז ,ןבעל ןײמ ןיא ״םענזיב״ גונעג טאהעג באה ךיא .טסוט וד םאװ ,טינ
 ־םיוא טימ ןא רעטײװ ךיז טײג ןוא ןקורט יז טגאז — ,ןבאה רערעדנא ןא טציא

 ןכאז סנאמםארג ןגײלםיוא ןוא ןקאפ

❖ 
$ ^ 

 ־טײבארפ״ רעקורבגנירפס ןופ ,רעקראפ רעטכיר רעטלא רעד רעדײא
 סנאמסארג ראזאל ןופ עיציטעפ יד ןרידוטשוצכרוד ןזיװאב טאה ,״טכירעג
 ־עפמאק־טינ ןאמסארג קיזײא ןרעלקרעד וצ לעפאב־טכירעג א ראפ טאקאװדא

 טימ ןעװעג טײלגאב זיא םאװ ,עיציטעפ א — ,םיקסע ענײז ןריפ וצ טנעט
 רעדײא ;לקניפ ןוא שטיװאקראמ םיריוטקאד יד ןופ ןגאז־תודע ןכעלטפירש
 ןײז ןיא רעהראפ םענעפא ןא ראפ גאט א טמיטשאב טאה רעקראפ רעטכיר
 ךרוד עטכישעג־ןאמםארג רעצנאג רעד טימ ןראװעג טנאקאב רע זיא ,טכירעג
 יד .״דראדנאטס רעטוקיטענאק״ ,גנוטײצ רעכעלגעט רעקורבגנירפם רעד
 ,ןאמסארג השעמ יד טלדנאהאב ךעלטײרב ראג געט ןופ ףיול ןיא טאה גנוטײצ
 ןשיטעטאפ א וליפא זײװרעטרע ,גנובראפאב א לײט ןשיטקאפ םעד קידנבעגוצ
 יד טאהעג ךיוא טאה רעקראפ רעטכיר .םזיטאירטאפ ןלאקאל ןופ ןאטרעטנוא
 טאה קורבגנירפם ץנאג לײװ ,בולק ןײז ןיא ןופרעד ןדײר ןרעה וצ טײהנגעלעג
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 ץיק רעמ ןעװעג טינ ןיוש זיא עכלעװ ,עמארד־ןאמםארג רעד ןופ טדערעג
 קיזײא ,רעטאפ רעד * ןפא ןוא ראלק יוזא ןעװעג זיא השעמ יד .דוס־עילימאפ
 ןםאלשאב טאה ,״ןאמסארג ןוא ןאמסארג״ עמריפ רעד ןופ רעדנירג ,ןאמסארג
 ,םראפ־טימם ענעזעװעג יד .קורבגנירפס ןיא ץיזאב־דנאל ןײז ןײז־וצ־בדנמ
 ־רעטנוא־יוב א ,םײא־ישזד רעקורבגנירפם ראפ ןעגנוניואװ ןופ טקעיארפ א ראפ
 רעטסימ .ןריםנאניפ וצ לײט ןטסערג םוצ טיײוג ךיוא זיא רע סאװ ,גנומענ
 ןפיוא טקעיארפ םעד ןפור ליװ ,טלײצרעד ״דראדנאטס״ רעד טאה ,ןאמסארג
 ןיא ,טנײרפ םענעדנואװשראפ רעדא םענעבראטשראפ א םענײז ןופ ןעמאנ
 קידנלײצרעד .טנײרפ םעד עגונב ןראי ליפ ןופ תובײחתה א ראפ לאצפא
 רעד ,ןוז רעקיצנײא םנאמסארג קיזײא ,ןאמסארג ראזאל זא ,םעד ןגעװ רעטײװ
 ןקידתובישח םענעגײא ןא טימ ןאמרעגנױ א ,עמריפ רעד ןיא ףתוש רערעגנײ
 דנורג ןפיוא טקעיארפ םעד ןגעק ךיז טלעטש ,טפאשלעזעג רעד ןיא שזאטם
 ־עהוצנא ןיד א ײברעד גנוטײצ יד טיג ,דנאטשוצ ןקיטםײג סרעטאפ םעד ןופ
 ןופ סיורא ןצנאגניא טינ רשפא טגנירד טפאשרענגעק םנוז םעד זא ,שיגער
 ראפ א ןיוש ךיז טניפעג רעטאפ רעד .טנוזעג סרעטאפ םעד ראפ גראז רעטיול
 רענײק רעבא ,טקעיארפ ןײז טימ גנודניבראפ ןיא עקאט ,קורבגנירפס ןיא ןכאװ
 ץיק טקרעמאב טינ גנוריפפיוא סנאמםארג ןרעטלע םעד ןיא לײװרעד טאה
 ־רעד גנוטײצ יד .לאמראנ־טיג יװ ןענעכײצאב ןענאק לאז ןעמ סאװ ,םינמיס
 ־אב טאה ןאמסארג קיזײא םאװ ,ץיזאבדנאל רעד זא ,בגא־ךרדב ,ךיוא טרעלק

 .טרעװ ןלעיצרעמאק ןכיוה א טאה ,טקעיארפ ןײז ראפ טמיטש

 ־טפאשלעזעג יד דצ ןײז ףיוא ןענואװעג ,םורא יוזא ,טאה ןאמםארג קיזײא
 ־רעבײא יד ןגארקעג טאה םזיטאירטאפ רעלאקאל רעד .טאטש ןופ גנונײמ עכעל

 רעצנאג רעד ןיא ןעז טלאװעג טינ ךאז רעדנא ןײק ןבאה ןשטנעמ ןוא ,טנאה
 .רעטאפ א ןגעק ןוז א ןופ ,ןסערעטניא־טלעג בילוצ ,ףמאק א ראנ יװ עטכישעג
 ראפ ןריציפילאװקםיד וצ ןײלא ךיז טאהעג העדב וליפא טאה רעקראפ רעטכיר
 ,שיאײטראפמוא ןבײלבראפ ןענאק טיג טעװ רע זא ,ארומ תמחמ ,םעצארפ םעד
 יד טגערעגפיוא קראטש ןבאה טעװ סאװ ,סעצארפ א ןיא וױטקעיבא גנערטש
 ־גנירפס ץוחמ טײװ טײרפשראפ ךיז וליפא דלאב טאה עטכישעג יד .רעטימעג
 ןצנאג םעד ןופ ןעגנוטײצ עסיורג יד ןופ ןטײז יד ףיוא ץאלפ ןענופעג ןוא קורב
 ןפיט ןוא ןגנאל א ךאנ רעבא .קראי־ױג ןופ וליפא ןוא טוקיטענאק טאטש
 טעװ רע זא ,ןסאלשאב רעקראפ רעטכיר טאה ןסיװעג ןײז טימ תעדה־בושי
 .טכער ןוא ץעזעג ןופ ןצינערג עגנערטש יד ןיא ,םינפ־תאישנ ןא ןעלדנאה ןענאק
 שטיװאקראמ םיריוטקאד יד ןופ ןגאז־תודע םאד טריציפילאװקםיד ראנ טאה רע
 ־עמאזקע וצ סרעטאיכיםפ־םיריוטקאד עלאקאל ײװצ טמיטשאב ןוא לקניפ ןוא
 ןלעװ ײז סאװ טכירעג ןראפ ןטכיראב ןוא ןאמםארג קיזײא ןטגאלקראפ םעד ןרינ
 טמיטשעגוצ ךיוא טאה רעקראפ רעטכיר .בצמ ןקיטסײג ץיז חוכמ ןעגיפעגםיוא
 רעד זא הצ־ןגעק םעד ןופ הנעט רעד ןופ דנעװפא סעסיװײד טאקאװדא םעד וצ
 םעד ןופ דנאטשוצ ןכעלרעפעג םעד בילוצ״ — ןבײהגא ךײלג ךיז לאז רעהראפ
 רעהראפ םעד טגײלעגפא ןוא — ,״גײלפא ןײק טינ טזאלרעד םאװ ,ןטגאלקראפ
 טפשמ רעד זא ,ןליטשראפ ךיז רעטימעג יד ןזאל וצ״ — טײצ ןכאװ ײװצ ףיוא
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 ־ײטראפמוא ןדא טײקיאור ןופ ערעפםאמטא ןא ןיא ןרעװ טריפעג ןענאק לאז
 ! /׳טײקשיא

 ׳ןכאװ ייװצ יד ןופ ףיול םעד ןיא ,לײװרעד טאה ןאמםארג רעטלא רעד
 טעפמיא ןא טימ טקעיארפ ןפיוא טעבראעג ,קורבגנירפם ןיא ןעװעג זיא רע םאװ
 'ליפ ןופ גנורעדנואװאב ןוא האנק יד ןפורםיורא טנאקעג טלאװ סאװ ,קשח א ןוא
 ןגירק ראפ ןדאב םעד טײרגעגוצ טאה םיװײד טאקאװדא רעד .םיא ןופ ערעגנײ
 ראיעמ רעד .טקעיארפ םוצ רעײטשײב ןשיטאטש םעד יװ ץאלפ־טראפס םעד
 םעד ןגירק ראפ עיציטעפ ןײז זא ,טרעכיזראפ ןםיװײד ןבאה ןעמרעדלא ליפ ןוא
 ײב ןרעװ טקיליװאב ןוא ןעמונעגפיוא טעװ ,ןרעײטש ןופ ײרפ ,ץאלפ־טראפס
 םעד טאה םאװ ,ןשיטילאפ רעד ךיוא .טאר־טאטש ןופ גגוציז רעטשרע רעד
 טקיטומעגפױא .ןעניד טזאלעג ךיז טאה ,עדנערא ןיא ןטלאהעג ץאלפ־טראפם
 טאר־טאטש םעד ןוא גנונײמ רעכעלטפאשלעזעג רעד ןופ עיטאפמים רעד ןופ
 ןײז ןיא ןעמואװשעג שממ טציא זיא םאװ /׳םעזאמ פאפ״ ןופ טקראטשעג ןוא
 טקעיארפ םע־׳ינ ןײז ןריפסיוא ןעמונעג ךיז ןאמסארג קיזײא טאה ,טנעמעלע
 ענײז ףיוא ןטעברא וצ ןעװעג טניואװעג זיא רע יװ אפמעט ןקיטסאה א טימ
 ־גנירפם ןײק טכארבעגפארא טאה רע •ןטײצ ערעםעב יד ןיא ןטקעיארפ ליפ
 ןקינײרפא ןעמונעג דלאב ךיז טאה רענײא .ןרעדנא ןכאנ ראטקארטנאק ןײא קורב
 ןענעז טײלטאטש עקיריגײג .טעברא־יוב רעד ראפ טײרג םיא ןכאמ ,ץאלפ םעד
 ,ןענישאמ־בארג ןופ רעדגואװ םעד ןעז וצ םראפ־טימס רעד וצ ןעמוקעגסיורא
 יד ,רעמײב עקירעי״טרעדנוה טלצראװעגםיוא ןבאה סאװ ,סראטאװאקסקע ןופ
 ־אטיוא ײז ןריפ ןוא דרע ןענוט ןא־ןעמענ סאװ ,״םרעזאדלוב״ ,םרעפעשדרע
 ,רעבירגלםעק ,סנבארג ןליםוצנא ףיוא רעצעלפ ערעדנא וצ רעביא שיטאמ
 ןופ ,ןדאב םעד ןקינײר ןופ טעברא־גניוטײרגוצ עטשרע יד תעשב ןוא .ןװאר
 ןרעטנוא ןוטעג רעהפיוא ןא טרעװי ךעלכלאט ןליפנא ןוא ךעלגרעב ןעמארפא
 ־םארג ןיא טציז ,ןטקעטיכרא־ראוטארט ,רעעזוצ עםאמ א טימ ,למיה םענעפא

 ־יוב ,רענעכײצ ,םרעכאמ־ןאלפ באטש רעצנאג א ״ןיא״ רעד ןיא םיפא םנאמ
 ־לאהכוב ,סעקטסיפארגאנעטם באטש רעדנא ןא .ןטקעטיכרא ,םרעטםײמ
 ־אב .ראטנאק אקעבער ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא ןטעברא םרעפלעה ,םרעט

 ראה עקיכעפ פאק ןכײר א טימ עקטענורב א ,טײהנײש עלאקאל א יװ טםואװ
 ראטקארטנאק ןײא ןענאמםארג וצ ןײרא טריפ יז .ןגיוא עצראװש עםיורג ןוא
 פא ײז טימ טסילש רע םאװ ,ןרעדנא ןכאנ רעמענרעטנוא ןײא ,ןרעדנא ןכאנ
 ןוא לגיצ ,טנעמעצ ,ןאטעב ,ץליהעג ,לאטש ןופ לעטשוצ םעד ראפ ןטקארטנאק

 .טקעיארפ ןקיזיר םעד ראפ ןלאירעטאמ ערעדגא

 סימ ײז טאה לאמא םאװ ,םעיצקגופ עלא יד סיוא טציא טריפ ראטנאק םימ
 טינ ךיז טאה יז .טראװ ןטלאהעג טאה עזאר .םיא ראפ טריפעגםיוא גרעבגזאר
 .לעטאה םײב ןינב א ןיא לײװרעד ןעמונראפ טאה רע םאװ ,םיפא ןײז ןיא ןזיװאב
 סנאמסארג ןבעל ןעװעג זיא םאװ ,רדח ןיא ךיז ײב ןםאלשעגפא טעמכ ךיז טאה יז
 םיא טאה ,גנודײלק ןײז ףיוא ,ןסע ןײז ףיוא ןבעגעג גנוטכא טאה יז .טיװס
 ןא ןעמונעג טאה רע ןעװ ,לאמ םכעלטיא רענײטשלאג עגײז ןיא טנאמרעד
 ןעמענ טלאזעג טאה רע םאװ ,ןליפ יד ןופ ןובשח טריפעג טאה ,ןםיב ןקירעביא
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 שטאכ ,ףאלש ןראפ ןעלטימ־קיאוראב ןבעגעג םיא ןוא ׳ןהעש עטמיטשאב ןיא
 ןםיב ןײק ,טלעפעג טינ םיא טאה טיטעפא .טפראדאב טשינראג ײז טאה רע
 רעבא ךיז טאה רע .רעב א יװ רע זיא ןפאלשעג ןוא טאשראפ טינ םיא טאה
 ־אב יז טאה רע .טײהניואװעג רעטלא בילוצ ריא ןופ ״ןשרעהאב״ טזאלעג
 וצ וצ ךיז טניואװעג ןעמ יװ ריא וצ טגיואװעגוצ ןעװעג זיא רע .ןבאה טפראד
 ןא ןםע טנאקעג טינ טאה רע .ךישקעטש עטלא ראפ א וצ ,קארפאלש ןטלא ןא
 ךיז טניפעג יז זא ,טםואװעג טינ טאה רע ביוא ,ןפאלש טנאקעג טינ ,ריא
 ־טפעשעג רעביא ריא טימ טדערעג טינ טציא טאה רע .טנאװ רעד רעבירא
 — ןדײר וצ קשח םיורג טאהעג טאה רע שטאכ ,טגערפעג טיג טאה יז ןוא ,םינינע
 ,ראטנאק סימ טימ ,רערעדנא רעד טימ .טײהניואװעג רעטלא בילוצ ךיוא
 ־ןכער א םיא ראפ ןעװעג זיא יז ־ טראװ ןײק ןדײרםיוא טנאקעג טינ רע טאה

 .ןישאמ
 םזאיזוטנע םעד ןופ טרילומיטם ,עיגרענע רענעגײא ןײז ןופ ןבירטעגנא
 טאה ,טקעיארפ ןײז ןעיוב ןפלאהעג םיא טאה עכלעװ ,גנורעקלעפאב רעד ןופ
 ןופ ןאמםארג רעטלא רעד קירוצ ןראװעג זיא רע .החונמ ןײז ןענופעגקירוצ רע
 ראפ טקרעמאב ןוא טכארטאב םיא עזאר טאה דײרפ רענעטלאהאב טימ .רעירפ
 יד ןופ ענײז ״טײקשירעב״ יד קיטנעק זיא ןעזםיוא ןײז ןיא וליפא זא ,ךיז
 וצ קירוצ ןעמוקעג זיא טפאשרעדורבטוג ןײז ,ראמוה ןײז ךיוא ,געט עקילאמא

 ... ךאד ןוא — ,םיא
 ןשיליופ םעד וצ ןײג וצ טצכעלעג רע טאה יוזא ,קנורט ןכאנ רוכיש א יװ
 ןײרא ךיק ןיא ןקוקנײרא ריט רעד ןיא לטלעפש א ךרוד שטאכ ןוא ןאראטסער
 רע .סרעשאװסעפעג יד ןשיװצ טינ טראד ךיז טניפעג יקסלאװאק יצ ,ןעז וצ —
 יז טאה רע יװ טינ טציא זיא ךיק יד זא ,טםואװעג טוג יוזא ,ךיז טכאד ,טאה
 ־אטיוא יד ןעזעג ןײלא טאה רע :עיזאטנאפ ןײז ןיא טלעטשעגראפ טאהעג ךיז
 יװ טיג ךיוא ןיוש ןענעז ראדיראק ןיא ןרעמאק יד ,םרעשאװםעפעג עשיטאמ
 ,דליב םענעגײא ןײז ןופ ןעװעג ןעגגאפעג יוזא זיא רע ... ךאד ןוא — ,לאמא
 ־אק ןופ דליב םאד ,עיזאטגאפ רעד ןיא טלאמעגפא טאהעג ךיז טאה רע סאװ
 זא ,ןאראטסער ןשיליופ םעד ןופ ךיק רעד ןיא רעשאװםעפעג םעד ןיקסלאװ
 טנאקעג טינ טאה ,ןגיוא ענעגײא יד טימ ןעזעג טאה רע םאװ ,דליב עלאער םאד
 ,ערעמיכ א יװ ןראװעג ןענורעצ זיא טײקלאער יד .עיזוליא יד ןשיװראפ רעמ
 ןיא ןוטנא טזומעג ךיז רע טאה חוכ םיורג ... ראװ ןראװעג זיא ערעמיכ יד
 ,ןאראטסער ןשיליופ םוצ ןזאלקעװא ךיז ןוא ןםיורד ןײגוצםיורא טינ ןטנװא יד
 רע טאה ןקיאמ טימ שטאכ ,ןיקםלאװאק ףיוא ןקיאמ ײב ןגערפכאנ ךיז ןײג

 .וױטס רעפואש ןײז ךרוד םײהעג ןיא טלדנאהראפ

 ןיא פאק ןרעביא ןוטראפ ןעװעג זיא רע תעב ,גאטימכאנ א ןיא ,לאמנײא
 ליוו קיאמ זא ,טגאזעג םיא ןוא םיא וצ ןעמוקעגנײרא וױטם זיא ,טקעיארפ ןײז
 ןיא ןפערט ךיז ןלאז ײז זא ,ןראװעג טדערעגפא זיא סע .םיא טימ ןפערט ךיז
 םאד יװ ,טנװא ןיא רעגײזא ןײנ ,ןאראטסער םײב לסעג ןלעקנוט ןבלעזמעד

 .לאמ עקידרעירפ
 ־עגפא ךיז קיאמ טאה ,ןײרא לסעג ןיא ןקיאמ טכארבעג טאה וױטס ןעװ
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 טלאוועג טאה רע .ליבאמאטיוא סנאמםארג ןיא קינײװעניא ןײגוצגײרא טגאז
 .רעטצנעפ םענעפא ןכרוד ןענאמסארג טימ ןדײר

 ־קעװא רעםעב לאז רע רעדא ,ןגיוא יד ןיא ןוױטם ראפ ןדײר ךיא געמ —
 .קיאמ טגערפ — י ןײג

 .ןבײלב אד געמ וױטם ,ןײנ —
 עטוג ךײא ראפ באה ךיא — ,ןבײהעגנא קיאמ טאה — ,םאב ,ןםיל —
 םאװ ןוא יוזא טכוז ריא םאװ ,רעשאװסעפעג רעד ,יקםלאװאק ןאי רעד :םײנ
 ,אד זיא רע זא ,ךיז טכאד רימ — ,ןדנואװשראפ זיא רע זא ,טנײמעג באה ךיא

 .טבעל רע זא
 ןיא ,גנוגערפיוא רעוױםלופמיא ןיא ןאמסארג טגערפ — ? טבעל רע —

 .קערש
 ץעגרע רשפא רעדא ,ןבראטשעג ,טיוט זיא רע זא ,טנײמעג באה ךיא .אי —

 .ןאמסארג רעטסימ ,טבעל רע .ןדנואװשראפ ואװ
 ואװ — ץראה קידעפאלק א טימ ןאמםארג טגערפ — ? רע זיא ואװ —
 םיא ליװ ,רעטצנעפ ןכרוד טנאה יד םיורא טקעטש רע —!גאז ? םיא וטםאה

 .ןפײרגנא
 א ײב ףיוא ךיז טלאה רע .יזריושזד־ױנ ןיא ץעגרע זיא רע .אד טינ —
 טינ לאמגײק טאה רע זא ,טנײמעג באה ךיא ,ןאמסארג רעטםימ ,אי .רעטכאט
 טאה ןוא טאהעג הנותח טאה רע ,ןײנ .רוחב א זיא רע זא ,טאהעג הנותח
 רעד ײב ףיוא ךיז טלאה רע .רעטכאט ענעסקאװרעד א עגײא ,רעדניק טאהעג

 .רעטכאט

 ? םיא טימ ןעזעג ךיז טםאה ? םאד וטםײװ ןענאװ ןופ —
 רענײמ טנײרפ רעטוג א .םיא טימ ןעז ךיז ראפ ךיא רעבא ,טיג ךאנ —
 ,ריא טניז .יזריושזד־ױג ןיא ןפארטעג םיא טאה רע זא ,טלײצרעד רימ טאה
 םעד ,ןיקסלאװאק ןאי טכוז ריא זא ,טגאזעג רימ טאה ,ןאמםארג רעטםימ
 טינ לאז סע םאװ זא ,טגאזעג ךיז ךיא באה ,ןרעדנא ןײק טינ ןוא ,רעשאװסעפעג
 ,עטנאקאב ענײמ עלא ײב טגערפעגכאנ ךיז באה ךיא .ןעניפעג םיא זומ ךיא ,ןײז
 ־םער ןיא זדגוא ײב ןעװעג זיא רע ןעװ ׳טנעקעג םיא ןבאה םאװ ,עלא יד ײב
 ,רעטנוא םעפע ךיז טמענ קיאמ זא .טפאטרעד עקאט םיא באה ךיא זיב •ןאראט

 ריא זא ,ןאמםארג רעטסימ ,טגאזעג ךײא באה ךיא .ליװ רע סאװ ,רע טגירק
 ןוא ריא יװ ,טבעל רע ,ןאמםארג רעטסימ ,אד זיא רע .ןדירפוצ ןבײלב טעװ

 .רעבלעזרעד ראנ זיא םע ביוא ... טאג ביל ךיא יװ יוזא ,ךיא
 ? וטםנײמ םאװ —

 םע .טרעטלעעג רעײז ךיז טאה רע זא ,טגאזעג רימ טאה טנײרפ ןײמ —
 •ןםקאװאב .יורג .דאשזד רעטלא ןא ןראװעג זיא רע .ןענעקרעד וצ טיג םיא זיא

 ? ןאמסארג רעטםימ ,םיא טימ ןפערט ךיז טליװ ריא

 ןאמםארג טגאז — ,ןפערט טלאװעג ןרעג רעײז םיא טלאװ ךיא ,אי —
 .קידלודעגמוא

 גאט ןעײרפ א ןעמענ ךיז לעװ ךיא .רעהא ןעגנערב ךײא םיא ןאק ךיא —
 ראנ .רעהא ןעגנערב םיא ןוא יזריושזד־ױנ ןײק ןראפוצ לעװ ,טעברא רעד ןופ

 .טלעג ןטםאק טעװ סאד
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 .תואתה ףיוא זבעג ריד לעװ ךיא —
 גונעג ,ןאמסארג רעטסימ ,טאה ריא .ךיא ןײמ םאד טינ ,ןײנ ,ןײג —
 םיא לעװ ךיא .תואצוה ענעגײא ענײמ ןגײלםיוא לעװ ךיא .רימ ראפ ןוטעג
 ,יקסלאװאק רעד טינ רעדיװ זיא סע ביוא .םיא טימ ןדײר טעװ ריא ,ןעגנערב
 רע זיא רעבא רעמאט .ןעמענ טינ טנעם ןײא ןײק ךיא לעװ ,טבוז ריא םאװ
 ־עגוצ רימ טאה ריא םאװ ,ןגירק ,ןאמםארג רעטםימ ,ךיא ליװ ,רעקיטכיר רעד

 .רעלאט טנזיוט ףניפ — •טגאז
 •רעקיטכיר רעד ןײז טעװ םע ביוא ,ןגירק סאד טסעװ —

 רעטםימ ,םײװ ףיוא ץראװש ןגאז רימ סע טלאז ריא זא ,רעבא ליװ ךיא —
 .ןאמםארג

 ? טראװ ןפיוא טינ רימ טסביולג —
 א רעײז ןוא ,ןאמםאדג רעטםימ ,ךײר טנעז ריא זא ,םײװ ךיא ,אי ,אי —
 זיא ךאז יד ראנ .רענלעק ןעמערא ןא ןעדוױרק טינ טעװי ריא .שטנעמ רעטוג
 ביוא .דימ ראפ עקיזיר עסיורג א זיא םע ,ןײא ליפ רעײז אד לעטש ךיא :יוזא

 ןיקםלאװאק טימ ןוט וצ םעפע באה ךיא זא ,ןרעװ ריואװעג לאז סאבעלאב ןײמ
 םיא ףיוא ץראה א טאה רע .םיורא ךײלג ךימ רע טפראװ ,רעשאװסעפעג םעד
 ׳טגאזעג לאמא ןיוש ךײא סע באה ךיא .ןגארטראפ טינ ןעמאנ ןײז ןאק ןוא
 דײא ןופ ןבאה םע ליװ ךיא .רעכיז ןײז ךיא ליװ ראפרעד .ןאמסארג רעטםימ
 ןתמא םעד ךײא ןלעטשוצ ראפ רעלאט טנזיוט ףניפ יד חוכמ םײװ ףיוא ץראװש

 .ןיקםלאװאק
 א זיא םע .טינ םאד וט״ :טגאזעגרעטנוא םיא ןבאה םישוח ענײז עלא
 .ץאר ןופ חיר ןםואימ םעד זאנ רעד טימ ןריפש טנאקעג טאה רע .״עקטסאפ
 ןיוש זיא רע .זדלאה םײב ןקיאמ ןפאכנא טלאװראפ רעדיװ םיא ךיז טאה סע
 ־ארעפמעט ןײז ןטלאה ןענאק לאז רע זא ,ןעמונעגנעמאזוצ גונעג ןעװעג דעבא

 :ןפורעגנא ךיז טאה רע .םיוצןיאטנעמ
 ריד באה ךיא סאװ ,ןרעה לאז וױטם זא ,ןרזחרעביא סע לעװ ךיא —

 .רעהא םוק ,וױטס ? גונעג טינ םאד זיא .טגאזעגוצ

 ביולג ךיא — .פאק ןטימ קיאמ טלקאש — ,ןאמםארג רעטםימ ,ןײנ —
 ראפ ןוױטס טינ ףראדאב ךיא .ביל רימ זיא טאג יװ ,טראװ ןזיולב ןפיוא ךײא
 ראנ .קנאב רעד ןיא טלעג יװ ,טלעג ןמוזמ יװ טוג זיא טראװ רעײא .תודע ןא
 ראנ יװ טשינראג גאמראפ ךיא ,לװײט רעמערא ןא ןיב ךיא ױוזא זיא ךאז יד

 זיא םאד זא ,ןעניפעגםיוא טעװ ריא ןעװ .ןאראטםער ןיא טעברא ןופ ץאלפ ןײמ
 ריא .רימ ןיא ןםעגראפ ראג ריא טעװ ,יקםלאװאק ןאי רעקיטכיר רעד עקאט
 ,ןעמומ ץימ ראפ ןוטעג טאה ריא יװ יוזא ,יקםלאװאק ןאי םעד ראפ ןוט ץלא טעװ
 טעװ רימ ןיא .סיקםלאװאק יד ןופ טמאטש יז זא ,טרעהעג ראנ טאה ריא ןעװ
 יוזא טעװ ריא .ןשטנעמ ןעק ךיא .ףיוא יוזא ךיז ןריפ ןשטגעמ .ןםעגראפ ריא
 יד ראפ ןעז טינ ראג ךימ טעװ ריא זא ,יקסלאװאק ןאי םעד טימ ןעמונראפ ןײז
 וצ ץאלפ א ןא ןבײלב לעװ ךיא ןוא ,לװײט םוצ ןקיש ךימ טעװ ריא .ןגיוא
 טינ םע זיא :עדײב יד ןופ סנײא .רעכיז ןײז זומ ךיא .טנעס א ןא ןוא ןטעברא
 באה ךיא םאװ ,תואצוה יד ראפ טינ וליפא ,טשינראג ךיא ליװ ,יקםלאװאק ןאי
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 לעװ ךיא ? ןכאמ לעװ ךיא םאװ ׳תואצוה יד ראפ טינ ךיוא ,טגײלעגםיוא ןיוש
 רעמאט .רימ ןופ ןרעװ רוטפ טעװ ריא ןוא ,וױרב םעד קירוצ ןבעגקעװא ךײא
 ך קיטכיר טינ .טמוק רימ סאװ ,ןגירק דיא ליװ ,רעקיטכיר רעד םע זיא רעבא
 — קסע ןצנאג ןופ םיורא דימ טזאל טשינא ,םײװ ףיוא ץראװש ןבאה סע זומ ךיא

 .ןיוש ןוא
 .לײװ א טרעלק ןאמסארג

 .ןװיטס ךרת ןםיװ ןזאל ריד לעװ ךיא .ןײז־בשײמ ךיז לעװ ךיא —
 — טײצ ךיוא ךיא באה ,ןאמסארג רעטסימ ,טינ ךיז טלייא ריא ביוא —
 םעד ןיא פא־טײג רע ןוא — .ןאמסארג רעטסימ ,טכאנ עטוג א — .קיאמ טגאז

 .לסעג ןלעקנוט
 ראט רע זא ,טסואװעג טאה רע .עקטםאפ א זיא סע זא ,טםואװעג טאה רע
 טאה ,טפאכעגפיוא ךיז רע טאה טכאנ רעד ןטימ ןיא ...ךאד ןוא ,ןוט טינ סע
 ןבעגעגרעביא וױרב םעד רע טאה סנגראמוצ ןוא ,וױרב םעד ןבירשעגפיוא

 .ןקיאמ ,רעלאט קיצנאװצ טימ םעגײאניא ,ןלעטשוצ םיא לאז רע ,ןװיטס
 רעקידקיטײװ א טימ וױטם טגאז — ,טינ םע טוט ,ןאמסארג רעטםימ —

 .םינפ ןטוג ןײז ףיוא עםאמירג
 רעמאט .ןוט םע ךיא זומ ךאד .ןוט טינ םע ףראדאב ךיא זא ,סײװ ךיא —
 א טימ ןאמסארג טגאז — ״דחונמ ןײק ןבאה טיג גנאל ןבעל ןײמ ךיא לעװ ,טינ

 .ןײלא ךיז ףיוא תונמחר ןופ ענימ
 תואצוה ףיוא רעלאט קיצנאװצ יד .וױרב םעד ןעמונעגוצ טאה קיאמ

 .טקישעגקירוצ רע טאה
 ־נײרא .ןוױטם טגאזעג רע טאה — ,טשינראג רעדא ,ןצנאגניא רעדא —

 .ןײרא רעטסײט־םעזוב ןײז ןיא קיטכיזראפ רעײז וױרב םעד קידנגײל

* 

 רעדא — סע זיא טציא — ,ןביוהעגנא ןוארב סקאמ טאה — ,ראזאל ,עז —
 רעד טעװ ,םנײז ןריפסיוא טעװ םיװײד ביוא .סרעטאפ ןײד רעדא ,זדלאה ץיד
 םרעטאפ ןײד ףיוא ןטאש א ןפראװ ראנ טינ טכירעג םענעפא ןיא םעצארפ
 ־פיט רעד ןיא ןפעלשנײרא ןײלא ךיד טעװ סע ראנ ,טײהגעגגאגראפ רעצנאג
 ,טלעװ רעצנאג רעד ראפ ןכאמ וצ ראלק ןעימ ךיז טעװ סיװײד .עטאלב דעטס
 ןריפראפ ןײד ראפ וױטאמ רעקיצנײא רעד זיא ,ןײלא טלעג ראנ ןוא ,טלעג זא
 ־סיסקע רעטעקאנ ןײד ראפ ןפמעק טציא טזומ וד .רעטאפ ןגעק סעצארפ םעד
 ,שינעלקנעװק ןײק ,טסרעה וד .ןלעטשפא טינ ךאז ןײק ראפ ךיז טסראט .ץנעט
 ןופ ןגיוא יד ןיא ןײר ןעמוקסיורא ןוא ןעניװעג ראנ יבא ,טכער זיא ץלא

 .טלעװ רעד
 ן ןוט וטםליװ סאװ —

 ןוא טינ טסײװ וד .ךאז ןײק ןיא ןשימ טינ ךיז טםלאז וד ,ליװ ךיא —
 ,ףראדאב רע םאװ ,ןזײװאב יד סיורא־טגירק שטנעמ ןײמ יוזא יװ טינ סײװ ךיא
 .סרעזדגוא טינ ,קסע ןײז זיא סאד .ןדאטעמ ענײז ןענעז סע סאװ ,טינ םײװ ךיא

 .ןופרעד טשינראג ןסיױו רימ ? טםײטשראפ
 ראט ןעמאנ םרעטומ ןײמ :ריד ןופ ךיא גנאלראפ ךאז ץיא ראנ ׳אי —
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 וצ ןגעװרעד טיג ךיז טםלאז .סעצארפ םעד ןיא ןרעװ טפעלשעגנײרא טיב
 .עיפארגאטאפ רעד ןגעװ טלײצרעד ריד באה ךיא םאװ ׳םעד טימ ךיז ןצונאב

 .דנאטשוצ ןלאמראנ־טינ ןײז ראפ זײװאב רעקראטש א עקאט זיא םע —
 םעד טימ .טיונ רעטסערג רעד ןיא ראנ ןדײם ׳ןצונסיוא טינ ךאד סע לעװ ךיא
 םנײטשנראב טימ םיא ןופ ןגארקעגםיורא טאה שטנעמ ץימ סאװ ,טנעמוקאד
 רעד וצ ןעמוקנא ןפראדאב ןלעװ רימ יצ ,טינ ךיא םײװ ,ףליה םקיאמ ןוא

 .עיפארגאטאפ רענעםירעצ
 ןסערפסיוא טלאװעג טאה סאװ ,רעלדניװש םעד טימ טםטעברא וד —

 זטלעג ןטאט םײב
 זיא םע ,ריד ךאד גאז ךיא .םיא טימ טםטעברא וד טינ ןוא ךיא טינ —
 .ןופרעד ןסיװ טשינראג ןליװ רימ .טוט שטנעמ ןײמ םאװ ,קסע רעזדנוא טינ

 ? ןעזאר טימ טדערעג טסאה ,גאז
 ץיק ץיז טינ ןצנאגניא ליװ יז .ריא טימ ןכאמ וצ טשינראג זיא םע —
 טעװ רעטאפ רעד זא ,טגאז יז .ןרעדנא ןפיוא טינ ,דצ רעזדנוא ףיוא טינ ,תודע
 רעד טימ ליװ יז .יורטוצ ץיז ןרילראפ טינ ליװ יז ןוא ,רעטעפש ןפראדאב יז

 .ןוט וצ ןבאה טשינראג ךאז
 ז טדערעג וטסאה ןוױטם טימ ןוא .ריא ןא ןעמוקסיוא ןלעװ רימ —

 ,תודע ןא ןײז טעװ רע $ יאנת א רימ טימ ןעמונעגםיוא טאה רע .אי —
 ןוא ןײרא טכירעג ןיא ץיג ןםײהעג םיא טאה עזאר .ןםײה םיא טעװ עזאר ביוא
 םאד זא ,יאדװא טנײמ יז .ןטאט םעד ןגעװ טסײװ רע סאװ ,ץלא ןופ ןלײצרעד

 .ןפלעה ןטאט םעד טעװ
 ? ןדײר רע טעװ —

 .אי זא ,ביולג ךיא —
 .קיטביװ רעײז •ץיפ זיא סאד —

 ןופ פארא־םענ ךיא זא ,עסערפ רעד ןיא ןסנאנא יד ןגעװ ,סקאמ .אי —
 רעד״ .ןרעװ־קנארק ןײז טניז םעיצאגילבא סרעטאפ ןראפ תױרחא סאד ךיז

 .םנאנא םעד ןעמונעגנא טינ טאה ״דראדנאטם רעטוקיטענאק
 ביוא .זיא ךאז יד יװ ײס־יװ־ײס ןיוש ןסיױו ןשטנעמ .טינ טכאמ סע —

 .עקיזיר רענעגײא רעײז ףיוא סע זיא ,רעטאפ ןטימ ןעלדנאה ןלעװ ײז

 טאקאװדא רעד .רעהראפ םוצ טײרגעג ךיז טאה דצ רערעדנא רעד ךױא
 טנעילק ןײז סאװ ,סאד .תודע ןײק טינ ףראדאב רע זא ,ןטלאהעג טאה םיװײד
 רעטסעב רעד ןײז טעװ ,טקעיארפ ןײז ראפ רעהראפ ןזיב ןוטעגפיוא ןבאה טעװ
 יד טאהעג ךאד רע טאה וצרעד .דנאטשוצ־טנוזעג ןלאמראנ ןײז ןופ זײװאב
 טאטש ןיא םולפנײא ןופ ןשטנעמ עלא יד ןוא גנונײמ עכעלטפאשלעזעג עצנאג
 םײב טלעופעג טאה רע * ןוטעגפיוא ךאד םיװײד טאה סנײא .טײז ןײז ףיוא
 םאװ ,םיריוטקאד ײװצ יד ןופ ןכוזרעטנוא ןזאל ךיז לאז רע ,ןאמסארג ןטלא
 ,סיריוטקאד יד טימ רעבא טאה ןאמסארג .םיא וצ טקישעג טאה טכירעג םאד
 ,ןדײד ראג טלאװעג טינ ךאז רעדנא ןײק ןופ ,םיא וצ ןעמוקעג ןענעז ײז ןעװ
 ,םיפא ןיא ךיז ײב העש ײװצ ןטלאהעגפא ײז טאה רע .טקעיארפ םעד ץוחא
 ־ןאלפ יד טיול .םיטרפ עלא ןיא טקעיארפ ןצנאג םעד ײז טימ ןעגנאגעגכרוד זיא
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 ,ץאלפ םוצ טריפעגקעװא ײז רע טאה ךאנרעד ;ןטקעטיכרא יד ןופ ןפראװנא
 טפעלשעגמורא טאה רע .ןבײהעגנא טאהעג ןיוש ךיז טאה טעברא־יוב יד ואװ
 ,רעמײב ענעפראװעגמוא ,ןװאר ,רעבירג ,םעטאלב עלא רעביא םיריוטקאד יד
 רעלופ רעד ןיא ראג ,ריפאפ ןפיוא טיג ןיוש ,ןאלפ םעד רעדיװ ןזיװעג ײז טאה
 ןלעװ רעזײה ןקאלב יד סאװ ,ןרעװקם יד ,ךעלסעג יד טימ ,םאמ ןוא סײרג
 זיא םאד •.ןעמענ ערעײז ףיוא ךעלסעג יד ןפורעגנא ןיוש וליפא ,ןרימראפ טראד
 רערעדנא רעד ,רעואהנזײא ןםײה טעװ רעװקם רעד ,ןאאטאב טראד ,ראדיגעראק
 םיריוטקאד יד .ךעלדנטרעג יד טראד ,רעצעלפ־ליפש יד ןײז ןלעװ אד ;ןאטעפ
 טיהעג ךיז ןבאה ,טריפעג ײז טאה רע ןיהואװ ,םיא ךאנ ןעגנאגעגכאנ ןענעז
 ןענעז ײז ןעװ ןיוא ,געװ ןיא ןזארג עקיטפיג יד ןוא סרעכאטש יד ןדײמוצסיוא
 םעד ךרוד עטעשטומראפ ,ײז זיא םע זא ,טפאכעג ךיז ײז ןבאה ,ןעמוקעגמײהא
 ־וצסיוא םיא םיורא ןעניז ןופ ראג ,עיגרענע רעכעלפעשסיוא־טינ םטנעיצאפ
 ןיא טקנופ רעטםקיטכיװ רעד ןײז טלאזעג טאה סע םאװ ,םעד ןגעװ ןגערפ

 .יקסלאװאק־השעמ רעד ןגעװ — ,גנוכוזרעטנוא רעײז
 קידגבעגרעביא ׳ןעמוקעג טיג ןאמםארג זיא טכירעג ןיא רעהראפ םעד וצ
 גרעבנזאר סימ .טפאשרעטערטראפ ןופ טכאמלופ יד סיװײד טאקאװדא ןײז
 םענעי םיא ןופ ןטארטעגפא טינ טונימ ןײק זיא יז .םיא טימ ןבילבראפ זיא
 ואװ ,טקעיארפ־יוב םעד ןופ ץאלפ םוצ טײלגאב םיא יז טאה ןטאש א יװ .גאט
 טאה רע .רעירפ זיא־סע־ןעװ יװ טעװאהראפ רעמ ץיז וצ טכאמעג ךיז טאה רע
 ןבעגעג טאה ,טעברא רעד רעביא סרעעזפיוא יד טימ טײצ ליפ טכארבראפ
 ־אװאקםקע יד ,ןענישאמבארג יד טימ טריפעגנא ןײלא שממ ןוא םעיצקורטםניא
 ןיא סעדורה ןוא רענײטש ןסיבעגסיוא ,ףיט טעװעטגורגעג ןבאה עכלעװ ,סראט
 ״ץאלפ ןםיורג םעד רעביא םוטעמוא ןעװעג זיא רע .ןדאב ןטעװעטראהראפ םעד
 רע .ךאז ץיק טזאלעגםיוא טינ ,ןטעברא עלא רעביא גיוא ךאװ א ןטלאהעג
 ,טגאיעגקעװא טינ יז טאה רע .םיא רעטניה טײטש עזאר זא ,טםואװעג טאה
 ךיוא .םיא וצ טדערעג טינ טאה יז יװ ,ריא וצ טדערעג טינ רע טאה ןדײר ראג
 טײלגאב קידנעטש םיא טאה יז — ,שיט ןײא ײב םיא טימ קידנציז ,ןסע םײב
 םוצ םגײא טדערעגסיוא טינ טראװ ןײק ײז ןבאה — ,טײצלאמ ןכעלטיא ײב
 טאה רע ןעװ ,זיענאיעמ מעד טראשעגקעװא יז טאה טײהרעמוטש .ןרעדגא
 טאה ,שיט ןופ רעטופ יד ןעמונעגקעװא טאה ,םעד ךאנ טנאה יד ןגיוצעגםיוא
 ,ןםע ןכאנ ,זיא רע ןעװ •ןםע טפראדאב טאה רע סאװ ,םילכאמ יד טקורעגוצ
 ץיז ןענופעג טראד רע טאה ,ןעורפא ךיז רעמיצפאלש ןיא ךיז וצ ןעמוקעגנײרא
 םאװ ,רעטעלב יד ןשיװצ טקעטשראפ וױרב םטרעבאר טימ רודים סרעטומ

 .לעשאר־ױנ ןופ ךיז טימ טכארבעג טאה עזאר
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 ־טא רערעטבינ רעקיאור א ןיא ןעמוקעגראפ זיא רעהראפ־טכירעג רעד
 ־עג־טינ ןדײר םידדצ עדײב ןזאל טלאװעג טאה רעקראפ רעטביר .ערעפסאמ
 ־אב ךיוא ׳רעטקאראכ ןײז ׳טײהנעגנאגראפ סגטגאלקראפ םעד רעביא טרעטש
 ראפרעד רע טאה ,םזיטאירטאפ ןלאקאל ןופ ךארבסיוא ןא ןגעק ךיז ןענעראװ

 .טכירעג ןופ םלוע ןקיטײז םעד ןםאלשעגםיוא
 ןײז רעטכיר ןראפ טלײצרעד ראזאל טאה ןאט םענעסאלעג ןליטש א ןיא
 שטיװאקראמ .רד סאװ ,םעד ןופ ןבײהעגנא ךיז טאה סע .עטכישעג רעד ןופ חסוג
 ןופ ןעמאטפמיס רעטאפ ןיא ןקרעמ ןא־טבײה רע זא ,דוסב טיורטראפ םיא טאה
 ־ראפ רעד ,רע ןעװ ,טײצ רעד ןיא ןעװעג זיא םאד .גנורעטשעצ רעקיטסײג
 ־ראמ .רד ןופ הצע רעד ףיוא •בײװ ןײז ךאנ רעיורט ןיא ןעװעג זיא ,רעטגאלק
 ןרעגנעל א ףיוא ןראפ לאז רע ,רעטאפ םײב טלעופעג ראזאל טאהי ,שטיװאק
 רעבא .עדיראלפ ןיא לעטאה־רעטניװ ןטנפעעג־ײנ םענעגײא רעײז ןיא ורפא
 ןופ םינמיס יד רעטלוב ךאנ םיא ןיא ןזײװ ךיז ןבײהעגנא ןבאה טראד טשרע
 ןבאה םיריוטקאד ערעדנא ןוא שטיװאקראמ .רד סאװ ,גנורעטשעצ רעקיטסײג
 ראפ קערש ךרוד ןפורעגטיורא ,סקעלפמאק־דלוש א יװ טנכײצאב רעטעפש
 ־עגנײא טאה רעטאפ רעמורפ םנטגאלקראפ םעד סאװ ,טיוט ןכאנ גנופארטשאב
 ־עײדיא ןימ א ןגארקעג טאה רע .ןראי־רעדניק עירפ ענײז ןיא םיא ןיא טצנאלפ
 ןבאה ךיז לאז ,רעטגאלקדאפ רעד ,רע סאװ ,ןיקסלאװאק א םענײא ןגעװ סקיפ

 .םיא ןגעק טקידלושראפ םעפע טימ
 — ״טלײצרעד ראזאל טאה — ,דלוש ענעגײא ןײמ ןעװעג ךיוא זיא םע —
 ־לאװאק םעד ןכוז וצ ,קורבגנירפס ןײק ,רעהא ןראפ טזאלעג םיא באה ךיא םאװ
 יקסלאװאק רעד זא ,פאק ןיא ןעמונעגנײרא טאהעג ךיז טאה רע לײװ ,ןיקס
 ןיא ןיקסלאװאק םעד טעװ רע ןעװ זא ,טנכערעג באה ךיא .אד ךיז טניפעג
 םאד טעװ ,טריטסיסקע טיג לאמנײק טאה רע לײװ ,ןעגיפעג טינ קורבגגירפם
 קורבגנירפס .תועט א ןעװעג זיא םאד .לכש ןײז וצ קירוצ ןעמוק ןפלעה םיא
 ןעמונעג טאה רע זיב ,עיזאטנאפ עקנארק ןײז טצײרעג ןוא טרילומיטס ראנ טאה
 ,רעלדניװש ראפ ןברק רעטכײל א ןראװעג זיא רע זא ,ענדאמ יוזא ןריפפיוא ךיז
 ןיא םיא ײב טלעג ןםערפםיוא וליפא ןוא ןראנםיוא טװאורפעג ןבאה םאװ
 ןעז טלאװעג ןבאה ײז סאװ ,ןיקסלאװאק ןזעירעטסימ םעד טימ גנודניבראפ
 םעד טימ גנודניבראפ ןיא ץלא ,ףוסל ןוא .קסע ןלעקנוט א םעפע םעד ןיא
 טאה דע סאװ ,טקעיארפ־יוב רעשיטםאטגאפ רעד ןעמוקעג זיא ,ןיקסלאװאק

 .קורבגנירפס ןיא ,אד ןעמונעגרעטנוא
 רעטאפ ןפיוא ןקריװ טװאורפעג טאה רע יװ טלײצרעד רעטײװ טאה ראזאל
 ןקידלאװעג ןײז טיול ,טאה םאװ ,טקעיארפ םעד ןבעגפיוא לאז רע זא ,ןטוג טימ
 דובבמוא ןעעערב יא ,ןגעמראפ םיורג א ןעגנילשראפ יא טלאזעג ,םענראפ
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 ןיא טרעטנאלפעגנײרא זיא סאװ ׳יקםלאװאק־השעמ רעד ךרוד עילימאפ רעד
 .טקעיארפ םעד

 — .טגאזעג ראזאל טאה — ,םיא ײב ןלעופ טנאקעג טשינראג באה ךיא —
 ךיז טאה רע טינ ,טקעיארפ םעד ןבעגפיוא ןופ ןרעה טלאװעג טאה רע טינ
 ןײז ראפ געט ראפ א ,טאה רע ןעװ ןוא .מיריוטקאד ןופ ןעלדנאהאב טזאלעג
 טימ םעד וצ טײרגעג ךיז טאה רע םאװ ,םיאנת ןוא גאטםטרובעג םלקינײא
 זיא ,זיוה ןגײא ןײז ןופ טײהרעליטש ךיז טעבנגעגסיורא ,גנוטראװרעד םיורג
 טאה רע םאװ ,ןריפאפ־טרעװ ענײז עלא טפאכראפ ןוא קראי־ױנ ןײק ןראפעג
 ןריםנאניפ וצ רעהא םעד טימ ןעמוקעג זיא ןוא ,םיפא ןיא ףײס םעד ןיא טאהעג
 טאהעג טינ ךיא באה ,טקעיארפ ןײז ראפ טעברא־יוב יד ןײלא ןריפוצנא ןוא
 םענעפא ןיא ןעלדנאהאב וצ ךאז יד ןעגנערב טזומעג ןוא הרירב רעדנא ןײק

 .טכירעג
 ןעמענ ןטאקאװדא יד ןופ רעװ ליװ יצ ,טגערפעג טאה רעקראפ רעטכיר

 .רעהראפ ףיוא תודע םעד
 ןעמעראװ ןופ ענימ א טימ .טלעטשעגפיוא ךיז טאה סיװײד טאקאװדא רעד י
 ענעריורפעג יד ףיוא ןעגנערבםיורא טנאקעג סאד טאה רע טײװ יװ ,לײטנא

 :ןבײהעגנא רע טאה ,םינפ ןײז ןופ רעדלעפ־זײא
 ןעװעג ךיוא זיא ןאט ןײז ןוא — ,ןאמסארג רעטםימ ,טקאפ א טינ סע זיא —
 ןופ טנאה םרעטאפ רעײא ןטלאהפא טװאורפעג טאה ריא זא — ,ןםאלעג ,ליטש
 ?ןוױטאמ עלעיצרעמאק׳־ןײר בילוצ קעװצ ןשירעוטליואװ א ראפ טקעיארפ םעד
 רעטאפ רעײא ןעװ ,קירוצ םישדח ראפ א טימ ךאנ זא ,טקאפ א טינ םע זיא
 ןגעװ עמריפ א טימ טלדנאהראפ ריא טאה ,עדיראלפ ןיא ןענופעג ךיז טאה
 קיצנײג־ןוא־ןײנ ףיוא קורבגנירפם ןיא ץיזאבדנאל סרעטאפ רעײא ןעגגידראפ
 ןראװעג ןכארבעגפא זיא קסע רעד ןוא ,עטנער רעכעלרעי רעביוה א ראפ ראי
 קורבגגירפם ןיא ץיזאבדגאל םעד ןטלאה וצ ןײטשאב םרעטאפ רעײא רעביא
 ,ךיז טײטשראפ ,טעװ םאװ ,קעװצ ןשירעוטליואװ א ראפ ראנ ,טיפארפ ראפ טיג

 ? ןעגנערבנײרא טינ טלעג ןײק
 יד ןעיוב ןופ ןדײרפא רעטאפ ןײמ טװאורפעג ךיא באה םיװעג ,סיװעג —
 ןעװעג עקאט ךיא ןיב טשרעוצ .ץיזאבדנאל םעד ףיוא רעזײה־ןיואװ עטגאלפעג
 טקאפ רעד רעבא .ןװיטאמ עשיטםילאירעטאמ־ןײר סיוא טקעיארפ םעד ןגעק
 םינמים ערעכיז ןעזרעד ךיא באה טקעיארפ םעד עגונב תונשקע ןײז ןיא זא ,זיא
 ־עג רעטינעג א זיא רעטאפ ןײמ .גנורעטשעצ רעקיטסײג סרעטאפ ןײמ ןופ
 ןפאשעג םיא טאה םאװ ,ןטקעיארפ־יוב ראפ שוח ןפראש א טאה רע .ןאמטפעש
 ־עג א ביוא ןוא .דנאל ןיא רעיוב עטםקיאעפ יד ןופ םענײא ןופ ןעמאנ םעד
 ןיא ןצאשפא םוצ טיג זיא םאװ ,ץיזאבדנאל א טמענ ,רעטאפ ןײמ יװ ,ןאמטפעש
 םינינב ןײק טינ טראד ןעיוב וצ טמיטשאב ןוא ,ןטײקכעלגעמ עלעיצרעמאק
 ־ישזד ראפ טלעג־הריד ןקיליב טימ ןעגנוניואװ ראנ ,רעבלעװעג ,סעסיפא ראפ

 ץעגרע ײז ןעיוב וצ רעםעב ךס א ,ךס א טניולעג ךיז טלאװ םע םאװ ,סײא
 עכלעזא טאה קורבגנירפס ןוא — ,קיליב זיא דנאל ואװ ,טאטש רעד רעטניה
 רעד זא ,םעד טימ ראנ יװ ןרעלקרעד טיג שרעדנא םאד ךיז טזאל — ,רעטרע

 •ןעקנאדעג עראלק ענײז ײב טיג זיא ןאמטפעשעג
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 ללכב ןעװעג טנעז ריא זא ,ןאמםארג רעטסימ ,טקאפ א טינ סע זיא —
 ? קורבגנירפס ןיא טקעיארפ ןשיפארטנאליפ סרעטאפ רעײא ןגעק

 ןײמ סאװ ,טקעיארפ רעדעװטעי ןגעק ללכב ןײז לעװ ןוא ןיב ךיא —
 •קורבגנירפם ןיא ןעמענרעטנוא טעװ רעטאפ

 ? סאװראפ —
 עקנארק ןײז סאװ ,עקטםאפ א זיא קורבגנירפם זא ,טלאה ךיא לײװ —
 רעקיטכערפ רעד ןיא ,אד .סיפ יד רעטנוא טגײלעגרעטנוא םיא טאה עיזאטנאפ
 ביוא ןוא ,ךיז ראפ גנורענ עיזאטנאפ עקנארק ןײז טניפעג ,טאטש רעקיאור
 ־גנירפם ןופ רופש רעדעמטעי ןשיװפא ךיא לעװ ,ןוט וצ סאד חוכב ןײז לעװ ךיא
 ־גנירפס .החפשמ רעזדנוא ןופ ןורבז םעד ןיא ,הבשחמ םרעטאפ ץימ ןיא קורב
 טאה — ,החפשמ רעזדנוא ןופ ןבעל םעד ןיא לטיפאק קירעיורט א זיא קורב
 ןעמוקאב טאה רע סאװ ,טנעמארעפמעט ןײז ןופ ןסײרטימ טזאלעג ךיז ראזאל

 .ןוארב סקאמ ,טאקאװדא ןײז ןופ קילב ןקידנענעראװ ןגנערטש א םעד ראפ
 טכער א טאה שטנעמ רעכעלטיא זא ,ןאמסארג רעטםימ ,טינ ריא טלאה —
 ןעעעדב וצ ,תוגשה ענעגײא ענײז טיול ןבעל וצ טכער א ,ןבעל ןגײא ןײז ףיוא
 יד ןוא ןשטנואװ יד טימ רעדנאנופ ךיז טײג םע וליפא ןעװ ,זיוה ןײז ןיא רדס

 ? החפשמ ןײז ןופ ןסערעטניא
 .ראזאל טגערפ — ? םימײד רעטםימ ,םעד טימ ריא טנײמ םאװ —

 קעװצ ןטרעװסנביול םעד ץוחא זא ,טרעהעג אמתסמ ךאד טאה ריא —
 רעקידנעײרש רעד ןיא ןפלעה וצ — זיא םאװ ,טקעיארפ םרעטאפ רעײא ןופ
 ךאנ טקעיארפ סרעטאפ רעײא טאה ,סײא־ישזד ערעזדנוא ןופ טיונ־גנוניואװ
 טקעיארפ מעד טפור רעטאפ רעײא זא ,אמתםמ ךאד טםיױו ריא .קעװצ רעדנא ןא
 זיא רעטאפ רעײא סאװ ,ןשטנעמ א ןופ קנעדנא ןיא ,״רעטנעצ־יקםלאװאק״
 ןופ רעטקאראכ רעד סאװ .םיא עגונב תובײחתה עםיורג א טאה רע זא ,רעכיז
 רעטסימ ,טינ ריא טנכער .דוס םרעטאפ רעײא טבײלבראפ ,זיא תובײחתה רעד
 ץיז ןליטשנײא ןלעװ וצ טכער עלופ סאד טאה דעטאפ רעײא זא ,ןאמסארג
 םעד ןופ ןצנאגניא ןעזעגפא ,טײקידלוש ןופ ליפעג קידנענאמ ןײז רעדא ןסיװעג

 ? החפשמ ןײז ףיוא ןכאמ ןאק םאד םאװ ,םשור
 ןײז ןיא ןעװעג טיג ראג ךאד זיא שטנעמ אזא ,ןליװ סטאג ןיא רעבא —
 ,םקיפ־עײדיא ןײז ,חומ ןטרעדורעצ ןײז ןופ טקודארפ א ךאד זיא סאד .ןבעל

 .טײקנארק ןײז
 רימ ןזומ סאד .ןאמסארג רעטסימ ,םיריוטקאד ןײק טינ ןענעז רימ —
 __ .םיריוטקאד יד ןופ גגוגײמ־ןטרעפסקע רעד ראפ ןזאלרעביא

 ךיא — ,טנאה יד ןבײהעגפיוא רעטכיר רעד טאה — ,טײללטנעשזד —
 ןקידנריטםיסקע רעדא ןוױטקיפ םעד ןופ עגארפ יד ןריראב וצ טינ ךײא טעב
 יד ןופ עזיטרעפסקע רעד טימ ןרעװ טנאקאב טינ ןלעװ רימ זיב ,יקםלאװאק

 ? סיװײד רעטםימ ,עגארפ א ךאנ .םיריוטקאד
 •קעװא דיז טצעז רע ןוא — .ראנאה רױ ,ראג זיא םאד —

 ךיז טדנעװ — ? ראלעםנאק .טנעילק רעײא ןגערפ וצ סעפע ריא טאה —
 .ןוארב טאקאװדא םוצ רעקראפ רעטכיר
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 םיגפ ןטימ ךיז טדנעװ ןוא ףיוא ךיז טלעטש ןוארב — .ראנאה רױ ,אי —
 ןגעקנא טלעטשעג ךיז זיא־םע־ןעװ ריא טאה ׳ןאמםארג רעטםימ —:ןראזאל וצ
 ײטשראפ ׳ןעװעג זיא עכלעװ ׳טײקיטעט רעשיפארטנאליפ ןײז ןיא רעטאפ רעײא

 י עטײרב ץנאג א ,ךיא
 ןבעגעגוצ ראנ םיא ךיא באה ןבעל ץנאג ןײמ ,טרעקראפ .טינ לאמנײק —
 םיא זיא עכלעװ ,טײקיטעט רעשיפארטנאליפ ןײז ןיא ןפלאהעג םיא ןוא טומ
 סע זיא ,טראפשעג לאמא ךיז ןבאה רימ ביוא .ןצראה םוצ טנעאנ יוזא ןעװעג
 לאז ןעמאנ ןײז זא ,טזאלרעד טינ לאמנײק טאה רע םאװ ,םעד רעביא ראנ ןעװעג
 יצ ,ןעגנורעײטשײב־טלעג עגײז טימ גנודניבראפ ןיא ןרעװ טנאמרעד ךעלטנפע
 ,עקיטכיזדניװש ראפ לאטיפש א ןיא לגילפ ןטיובעגוצ א ראפ ןעװעג זיא םאד
 ךיא תעשב ,ןעיוב ןפלאהעג טאה רע םאװ ,לוש א ראפ ,םינקז־בשומ א ראפ
 גנוגעקרעד רעדא ביול ןטנידראפ םעד ןגירק ףראדאב רע זא ,ןענאטשאב ןיב

 .טריפעגםיוא לאמ עלא טאה רעטאפ ןײמ ןוא .טײקיבעגײרפ ןײז ראפ

 ביוא ,עגארפ א ןענאמםארג רעטםימ ןלעטש ךיא געמ ,ראנאה רױ —
 טגערפ — ז ןביולרעד רימ סאד טעװ ,טנעגאפא רעבושח ןײמ ,ראלעםנאק רעד

 .םיװײד
 .טוג יוזא טײז —

 רעטאפ רעײא םאװ ,טײקנדײשאב יד זא ,ריא טלאה ,ןאמסארג רעטםימ —
 סונימ א רעדא סולפ א זיא ,טײקיטעט רעשיפארטנאליפ ןײז עגונב ןזיװעג טאה

 ? רעטקאראכ ןײז ןיא
 ,הלעמ רענעבײהעג רעײז א ראפ ,םולפ ןרעכיז א ראפ םע טלאה ךיא —

 .םעד ןיא רעטאפ ןײמ ןוטוצכאנ טימעג קידנעטש ךיז באה ךיא סאװ
 .קעװא ךיז טצעז סיװײד ןוא — ,ןאמםארג רעטםימ ,ךײא קנאד ךיא —

 ביוא — ,טגעילק ןײז רעביא רעדיװ ןוארב טמענ — ,ןאמסארג רעטםימ —
 ־ארטנאליפ םרעטאפ רעײא ןגעקנא טלעטשעג טינ לאמנײק ךיז טאה ריא רעדיװ
 ךגעקנא ףראש יוזא טציא ךיז טלעטש ריא םאװ ,םע טמוק יװ ,טײקיטעט רעשיפ

 ? קורבגנירפם ןיא טקעיארפ םעד
 ךאד לעװ ךיא .טכירעג ןראפ ןוױטאמ ענײמ טרעלקרעד ןיוש באה ךיא —
 ןאק ןיא טציא טײטש עילימאפ רעזדנוא ןופ ןעמאנ רעטוג רעד זא ,ןרזחרעביא
 טזאלעגפארא טאה טקעיארפ רעד סאװ ,ערה־ןושל ןוא תוליכר לובמ םעד בילוצ
 ,ןצעזעג עכעלשטנעמ ןוא עכעלטעג עלא טיול ןוא — ,פעק ערעזדנוא ףיוא
 םאװ ,דײל רימ טוט םע .החפשמ ןײז ראפ תױרחא םאד ןגארט רעטאפ ןײמ זומ
 רעטםימ ,ראלעסנאק ןבושח םעד טימ ןײז םיכםמ טינ טרפ םעד ןיא ןאק ךיא
 ןענעז רימ ראנ ,תוחפשמ ערעדגא ןיא זיא םע יוזא יװ טינ סײװ ךיא .םיװײד
 תיױרחא םאד טליפש ״ןדײ ,זדנוא ײב ןוא ,םיװײד רעטםימ ״דחפשמ עשידײ א
 .עלאר עסיורג א רעײז ןרעטלע ראפ רעדניק ןופ ןוא רעדניק ראפ ןרעטלע ןופ

 רעזדגוא ,שטיװאקראמ .רד ןופ גנונײמ־ןטרעפםקע יד ןא ךיא םענ ,םעד ץוחא
 ןײמ ןרעגרעראפ וצ רעכיג לולע זיא טקעיארפ רעד זא ,ראטקאד־עילימאפ
 .םישוח ענײז וצ קירוצ ןעמוק םיא ןפלעה וצ רעדײא דגאטשוצ ןקיטםײג סרעטאפ

 .םיװײד טגאז — ,ןאמםארג רעטםימ ,ךײא קנאד ךיא —
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 .ןיײגשרעבליז השמ ןעװעגיזיא ןטגאלקעגנא םעד ראפ תודע רעטײװצ רעד
 יװ םעד ראפ גנאל ,םיא טימ ךיז ןעק ךיא םאװ ,ןאמסארג רעטסימ —
 לאמגײא זיא ,קורבגנירפם ןיא זדנוא ײב ץיזאבדנאל םעד ןגארקעג טאה רע
 טגערפעגכאנ ךיז ןוא ,גרעבנזאר סימ ,ןיראטערקעס ןײז טימ רימ וצ ןעמוקעג
 טרידנעמאקער ײז באה ךיא .יקסלאװאק ןעמאנ ןטימ קאילאפ א םענײא ףיוא
 ןופ ןײלא ,״קאילאפ״ ןאראטסער ןשיליופ םעד ןיא רענלעק א ,ןקיאמ א םענײא
 .טכוז ןאמםארג סאװ ,ןיקםלאװאק םעד ןופ ןסיװ זומ םאװ ,גנומאטשפא רעשיליופ
 ־סארג טריפעג טאה קיאמ יוזא יװ טלייצרעד רעטייװ טאה ןײטשרעבליז
 ןיא טניואװעג טאה עכלעװ ,עמומ א רענײז וצ גרעבנזאר סימ ןוא ןענאמ
 רעד ןופ ןעמאטש טלאזעג ןײלא טאה ,עמומ יד ,יז לײװ ,ליה־ירעבארטס
 ־ארבעצ א ,ליה־ירעבארטם ןופ ןעמוקעג זיא ןאמסארג .יקסלאװאק עילימאפ

 רעמערא רעד ןיא טרעהעגנא ךיז ןוא ןעזעגנא ךיז טאה רע לײװ ,שטנעמ רענעכ
 יד ןשיװצ ,רקיע רעד ,טאטש ןיא טיונ־גנוניואװ רעקידנעײרש רעד טימ טנגעג

 •המחלמ רעד ןופ זײװנסאמ קירוצ ךעלגעטגאט ךיז ןרעק םאװ ,םײא־ישזד
 טלײצרעד ןײטשרעבליז טאה — .טײהנגעלעג עטוג א ןעזרעד באה ךיא —
 ראפ טנאקאב זיא םאװ ,ןאמםארג רעטםימ ןגעװאב וצ — ,טכירעג ןראפ רעטײװ

 .טיונ־גנוניואװ יד ןרעטכײלראפ וצ סעפע ןוט וצ ,עיפארטנאליפ ןײז
 עײדיא רעד טימ ןענאמסארג ןײז וצ עיפשמ ןעװעג רעװש טינ זיא םע
 רעד ןא טפאכעגנא ךיז טאה ןאמסארג .םײא־ישזד ראפ טקעיאךפ־יוב א ןופ
 רענעגײא ןײז טימ ןלאפעגנעמאזוצ זיא יז לייוו גנורעטסײגאב טימ עיידיא
 קידלוש זיא רע םאװ ,בוח םעד ןפוא ןקידתושממ א ףיוא ןקיטיגאב וצ עײדיא
 ןדײרפא טװאורפעג וליפא טאה ןײטשרעבליז .ןיקםלאװאק טנײרפ ןײז ןעװעג
 בילוצ עקאט ,ןעמאנ םיקםלאװאק ףיוא טקעיארפ מעד ןפורנא ןופ ןעגאמסארג
 ךיז טאה ןאמסארג ןעװ ראנ ,לאפגײא אזא ןופ טײקכעלטנײװעג־טינ רעד

 סײא־ישזד ראפ תוריד :ןבעגעגכאנ םיא ,ןײטשרעבליז ,רע טאה ,טנשקעראפ
 א יװ טײקינײלק אזא ףיוא ןלעטשפא ךיז לאז ןעמ זא ,קיטכיװ־וצ ןעװעג ןענעז
 ןעז ןבײהעגנא ןײלא ןײטשרעבליז טאה ,םעד ץוחא .טקעיארפ םעד ראפ ןעמאנ
 טקנעדעג םאװ ,שטנעמ א ״דבוט־ריכמ א שטנעמ א :טכיל רעדנא ןא ןיא ךאז יד
 טיג טנײרפ םעד טעװ רע זיב ןעורנײא טינ ןאק ןוא טנײרפ א ןופ הבוט א

 .טצעשעג ךיוה טרעװ ןוא הגרדמ עכיוה א זיא ,ןלאצקירוצ
 ןײטשרעבליז טאה — ,טומ ןבעגעגוצ ןײלא םעד ךאנ םיא באה ךיא —
 ךיא סאװ ,גנומענרעטנוא ןײז ןיא טציטשעג םיא — ,ןגאז־תודע ןײז טקידנעראפ
 ןיא ,ןאמםארג רעטםימ ןיא ןעזעג טינ באה ךיא .ףיורעד ץלאטש ןייז ראנ ןאק
 טפור ןעמ סאװ ,םעד ןופ טינ רופש ןײק ,ןוטעג ןוא טגאזעג טאה רע םאװ ,ץלא
 טמענ ןוז א סאוװ׳קירעױרט רעײז זיא סע ןוא ,גנורעטשעצ עקיטםײג ןא אד

 ...ןרעטש וצ רעטגוא ךיז
 ־ראפ רעטכיר טאה — ,ןטקאפ יד ןא ךיז טלאה ,ןײטשרעבליז רעטםימ —

 ןגאלשוצרעביא םיא טלײאעג ךיז רעק
 .טרעפטגעעג ןײטשרעבליז טאה — ,ןגאז וצ טשינראג רעמ באה ךיא —

 :רעהראפ ןפיוא ןענײטשרעבליז ןעמונעג טאה ןוארב טאקאװדא רעד
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 אזא ןעװעג עקאט זיא םע זא /ןייטשרעבליז רעטםימ ׳ריא טביולג —
 טקידלושראפ םעפע טימ ךיז טאה ןאמםארג רעטםימ סאװי ׳יקסלאװאק יװ שטנעמ
 ן עיצקיפ א .םיא ײב שינעדײרנײא ןא יװ רעמ טינ זיא סע רעדא ,םיא ןגעק
 ןײלא םיא םע ךיא באה לאמ לפיװ .שינעדײרנײא ןא םע זיא סיװעג —
 ־תושממ א ׳עלאער א םע זיא םיא ײב י קוליח רעד זיא םאװ ראנ .טגאזעג

 .ךאז עקיד

 ןײמ ןופ עגארפ רעד ןגעק ריטסעטארפ ךיא ׳ראגאה רױ ׳ראנאה רױ —
 .טפאכעגפיוא ךיז םיװײד טאה — ,טנענאפא

 ־םיוא לאז רעטראפער רעד ןוא טסעטארפ םעד ןא־טמענ טכירעג םאד י—
 .תודע ןופ רעפטנע םעד ײס ׳עגארפ יד ײם ןכײרטש

 .ןוארב טאקאוזדא רעד טגאז — ׳תודע ןטימ קיטראפ ןיב ךיא —
 .םיװײד טאקאװדא םוצ רעטכיר רעד ךיז טדנעװ — ׳תודע רעײא

 ןיא ןא לאמ ןטשרע םוצ םיװײד טבײה — ,ןײטשרעבליז רעטסימ —
 ־עגםיורא ןענעז סאװ ׳ןקעלפ עמיור יד ןופ ןעז וצ זיא םע םאװ ׳גנוגערפױא
 ׳טאה ריא זא ,ײטשראפ ךיא — ׳םינפ ןײז ןופ רעדלעפ עיורג יד ףיוא ןטארט
 רעםיװעג א עיםנעפ עקידנעטש א ןלאצ וצ טרישזנארא ׳ןעמאנ םגאמסארג ןיא
 ןאמםארג רעטםימ טאה .טאטש ןיא זדנוא ײב עילימאפ רעקיטפרעדאבטיונ
 עגעלאק ןײמ יװ ,עיצקיפ א תמחמ ׳גנורעטשעצ רעקיטסײג א תמחמ ןוטעג סאד
 ׳ןגאז טינ זדנוא ריא טנאק ז וױטאמ רעדנא ןא ראג בילוצ רעדא ׳סע טפור
 ריא י גנולדנאה םנאמסארג רעטםימ רעטניה וױטאמ רעד ןעװעג זיא סע סאװ
 ךאד טאה ריא ןוא םיא ראפ ךאז יד טרישזנארא ךאד טאה ריא ,ןםיװ םע טזומ

 .םעד ןגעװ םיא טימ ןדײר טזומעג
 ךיא עז וױטאמ רעדנא ןײק •תונמחר ןוא טײקיצראהטוג רעטיול םיוא —
 רעד ןופ טיונ ערעטיב יד ןעזעג טאה רע .טגאזעג ןײלא רימ סאד טאה רע .טינ
 ןעניפעג טנאקעג טינ טאה עכלעװ ׳יורפ רעד ןופ גנולפײװצראפ יד ׳עילימאפ
 רעד ןעמוקעג ןוא ןראװעג מרירעג רע זיא ׳דעטומ רעקנארק ריא ראפ טרא ןײק
 טקא םנאמםארג רעטםימ ןטכאדטאב לאז ןעמ ביוא ,טאג ןײמ .ףליהוצ יורפ
 ןפארטנאליפ עסױרג ערעזדנוא עלא טפראדאב ןעמ טלאװ ׳תעגושמ ןימ א ראפ

 .זיוה־םיעגושמ ןיא ןראפשראפ

 טאה ריא ןעװ — ׳טגאזעג סיװײד טאה — ׳ןײטשרעבליז רעטסימ —
 ןםיװעג א ןגעװ טלײצרעד רימ דיא טאה ,רימ וצ ןאמסארג רעטםימ טכארבעג
 רעטםימ ןופ ןםערפםיוא טװאורפעג טאה םאװ ׳טאטש רעזדנוא ןיא ןיושראפ
 ־ראפ רעד .תודום עלעקנוט סעפע ןקעדוצפיוא םיא קידנקערש ׳טלעג ןאמםארג
 ־םארג רעטםימ וצ וױדב א ןיא טקידלושטנא ךיז ארומ ראפ רעטעפש טאה ןיוש
 ,ןײטשרעבליז רעטםימ ׳רימ טגאז .ןענעײל וצ ןבעגעג רימ טאה ריא סאװ .ןאמ
 רע טאה יצ — .ןיושראפ ןטימ טלדנאהעג ןאמסארג רעטםימ טאה יוזא יװ
 ׳ןקערשפא טכײל ךיז טזאל ןוא טרעטשעצ קיטםײג זיא םאװ ׳רענײא יװ טלדנאהעג
 טײקטסעפ א ןוא טײקרעכיז א דנאטשרעדיװ ןײז ןיא ןזיװעג טאה רע רעדא

 ?ןשטנעמ ןטנוזעג־לאמראנ א ןופ
 ,ןיושראפ םעד ןעמונעגנא טאה רע ? טלדנאהעג רע טאה יוזא יװ —
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 ן־זא רענלאק ןראפ ׳רעײטשראפ סיקסלאוואק יװ טלעסשעגראפ ךיז טאה סאװ
 .בוטש ןופ ןפראװעגסיורא םיא

 .ןוארב טגערפ — ?עגארפ א תודע םעד ןלעטש ךיא געמ׳ראגאה רױ —
 .טוג יוזא טײז .אי —

 ־עג טאה םאװ ,םעגײא טנאמרעד טאה ריא ׳ןײטשרעבליז רעטםימ —
 ־יצנײא רעד ןעװעג רע זיא .ןאמסארג רעטסימ ןופ טלעג ןםערפםיוא טװאורפ
 ־ערפ עשלאפ ףיוא יקםלאװאק־השעמ יד ןצונםיוא טװאורפעג טאה סאװ ׳רעק
 ־ערפ ןבאה סאװ ,ערעדנא ליפ ךאנ. ןזיװעג ךיז ןבאה םע רעדא ,םעיצנעט

 ? ןיקםלאװאק םעד ןופ םישרױ רעדא םיבורק ןײז וצ טרידנעט
 טנאקאב זיא םע טניז .ךיז ןופ ןגאיפא טינ ײז ןאק ךיא .ןאראפ ׳אי —
 ־םיורא טאה ןוא ןיקסלאװאק א טכוז ןאמםארג רעטםימ זא ׳טאטש ןיא ןראװעג
 ־ערפ טימ ןשטנעמ ענעדײשראפ רימ וצ ןעמוק ,החפשמ עמירא ןא ןפלאהעג
 ןאמםארג רעטםימ סאװ ,םיקםלאװאק עתמא יד ןופ ןענעז ײז זא ,סעיצגעט

 .״װישטא עלא ינדעיב״ ײז ףור ךיא .טכוז
 .ןסיװ רעטכיר רעד ליװ — ? םע טײדאב םאװ

 ןא ײז ןבײה עלא .״ךעלרע ראנ .םירא״ :טראוו שיליופ א זיא םאד —
 רעטםימ טינ לײצרעד ךיא /ךעלרע רעבא ,םירא ןיב ךיא״ : רעטרעװ יד טימ

 .םעד ןגעװ ןאמםארג
 ? םאװראפ *-

 .ןקיאורמואאב טינ םיא ליװ ךיא —
 ? ןשטנעמ יד רעביא ןקיאורמואאב ךיז רע לאז םאװראפ <—

 ןאק רע סאװ ,ןיקסלאװאק ןסיװעג א טכוז שטנעמ רעד זא ,טאג ןײמ —
 — טריטסיסקע טיג ראג טאה רענעי סאװ ,טינ טכאמ םע — ,ןעניפעג טיג םיא
 ...החפשמ סיקסלאװאק םעד ןופ ןענעז ײז זא ,ןגאז ןוא ןשטנעמ ןעמוק אד ןזא

 ?טינ רשפא ,ןגערפיוא םאד םיא ןאק יאדװא
 .ןײטשרעבליז רעטםימ ,ךײא קנאד א .רעכיז י—

 .קיאמ — ,רעגאלקנא יד ןופ תודע־טפיוה רעד ןעמוקעג זיא טציא

 ךיז ןבאה ראה יד .לוטש גערב עמאם רעד ףיוא ןטלאהעג ךיז טאה רע
 ־מוא ןא טימ טקוקעג טאה רע .ןרעטש ןפיוא ןטסגנא ןיא םיא ײב טפעלקעג
 ־מאטש ,םיטש רעקידרעטיצ א טימ .ךיז םורא קילב םענעקארשרעד ןקיאור
 טימ ןוא ןענאמסארג טימ ןשינעגעגאב ענײז ןופ טלײצרעד רע טאה ,קידנעל

 ךופ רעםאנ א ,ןאמםארג ןעװ ,טכאנ רענעי וצ ןעמוקעג זיא רע זיב ,גרעבגזאר
 ןיוש זיא סע .ןאראטסער ןשיליופ םעד ןיא ןזיוואב גנילצולפ ךיז טאה ,ןגער
 .ךיז ןקידײלסיוא ןיא ןטלאהעג טאה ןאראטסער1 רעד ןעװ ,טעפש ץנאג ןעװעג
 ןבעגםיורא םיא לאז ךיא ,רימ ןופ טגנאלראפ טאה ןאמםארג רעטםימ י—
 ןיא רעדא ךיק ןיא סיוא טשרמולכ טלאהאב ךיא םאװ ,ןיקסלאװאק ןםיװעג א
 באה ךיא םאװ ,ןפלאהעג טינ טאה סע .ךיק רעד ײב ןרעמאק יד ןופ רענײא
 ראפ יד זא ,ןזיװעג םיא ןוא ןײרא ךיק ןיא ןאמםארג רעטםימ טריפעגנײרא
 ןענעז ,סעפעג ןשאװ ראפ ןענישאמ יד ײב ןעמוינראפ ןעגעז םאװ ,רעטעברא
 טריפעגנײרא םיא באה ךיא סאװ ,ןפלאהעג טינ טאה סע ;רעטעברא־רעגענ
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 ־רעגאל יד ׳ןרעמאק יד וצ ׳רימ ןופ טרעדאפעג םע טאה רע יװ ,ראדיראק ןיא
 ןוא םאלש ןפיוא ייז טלאה סאבעלאב רעד סאװ ,םדוג־דנעק ראפ רעצעלפ
 גנילצולפ ךימ טאה ןאמםארג רעטםימ — ,ןעלםילש יד טינ םענײק טיורטעג
 ןטלאהאב וטםאה ואװ ,רימ גאז״ :ןקיטש ןעמונעג ןוא זדלאה םײב טפאכעגנא
 א קירוצ ןראי טימ טעבראעג טאה סע ״?רעשאװסעפעג םעד ,ןיקםלאװאק
 ואװ־ץעגרע זיא רע ראנ ׳יקםלאװאק ןעמאנ ןטימ זדנוא ײב רעשאװפעפעג

 .ןדנואװשראפ
 ־יפיטרעס א ןוא ,זדלאה ןפיוא לגענ םנאמםארג ןופ םינמים ךאנ טאה רע
 ־ליז רעטסימ .טלעג־ןדאש ןײק טינ רעמ רעבא ליװ רע .ראטקאד א ןופ טאק
 ,קאר םעד ראפ ןוא זדלאה ןפיוא ןדנואװ יד ראפ טלאצאב םיא טאה ןײטשרעב
 ןײלא ןאמםארג רעטםימ ךיוא .םיא ףיוא ןםירעצ טאה ןאמסארג רעטםימ סאװ
 ראנ ךיז טעב רע ,טשינראג ליװ רע ,ןײנ .טקיטליגראפ רעטעפש םיא טאה
 ןופ לײװ ,ןאמסארג ןטלא םעד ןופ יצישאב םיא לאז ןעמ זא ,טכירעג םײב
 רע ביוא ,טיוט טימ םיא טעשארטס ןוא ךאנ רעטלא רעד םיא טײג ןא לאמםנעד
 וצ אדומ טאה רע .רעשאװםעפעג םעד ,ןיקםלאװאק ןבעגסיורא טינ םיא טעװ
 .ןגראװ םיא טכאנ רעד ןטימ ןיא ןעמוק טיג לאז רעטלא רעד זא ,טכאנײב ןפאלש
 םיא ךאנ שקישעג רע טאה טלעמונא .פא טינ םיא טזאל ןאמסארג רעטלא רעד
 ואװ ,לסעגרעטניה א ןיא טריפעגקעװא םיא טאה וױטם .וױטם רעפואש ןײז
 ־עגנא םיא טאה רעטלא רעד .ליבאמאטיוא ןײז ןיא טראװעג טאה רעטלא רעד
 ־לאװאק םעד ןבעגםיורא םיא טעװ ,קיאמ ,רע ביוא ,רעלאט טנזיוט ףניפ ןטאב
 יקסלאװאק ואװ ,טינ טםײװ רע זא ,ןטלא םעד טגאזעג טאה רע ןעװ ןוא .ןיקם
 טלאװ רע יװ םיא וצ ןוטעג םיר א רעדיװ ךיז רעטלא רעד טאה ,ךיז טניפעג
 רע .ףיורעד ןגאז תודע ןאק וױטס סאװ ,זדלאה םײב ןפאכנא טלאװעג םיא
 א םיא ןופ ןגירקוצםיורא ןסאלשאב טאה רע זא ,ןטלא ןראפ יוזא ךיז טקערש
 טנזיוט ףניפ יד םײװ ףיוא ץראװש ןגאזוצ ,ןקיאמ ,םיא לאז דע ואװ ,וױרב

 םיא ןבעגםיורא ראפ ,ןגאלשעגראפ טאהעג ןײלא םיא סאד טאה רע יװ ,רעלאט
 ,טכירעג ןראפ זײװאב א יװ ןבאה טלאװעג רע טאה וױרב םעד .ןשטגעמ ןטיוט א

 .ןעניז םײב טינ זיא .םיא טגלאפראפ םאװ ,שטנעמ רעד זא

 קיאמ ןוא — .ןבעגעג רימ טאה רעטלא רעד םאװ ,וױרב רעד זיא טא —
 טגײלעגסיורא םיא ןוא ענעשעק־םעזוב רעד ןופ וױרב םעד ןעמונעגםיורא טאה
 ןטימ טקישעג רימ טאה רע סאװ ,רעלאט קיצנאװצ יד — .ךיז ראפ שיט ןפיוא
 ־עגקירוצ םיא ךיא באה ,ןשטנעמ ןטיוט א םיא ןעגנערב וצ תואצוה ףיוא וױרב
 ײב ןעמענוצ טינ ליװ ךיא .ךעלרע ראנ ,םערא ןיב ךיא .ןוױטס טימ טקיש
 םעראװ .ןזאל ורוצ ךימ לאז רע ראנ ,טינראג רעמ ליװ ךיא .טלעג ןײק םענײק
 ,גאטײב ןםעברא טינ ןאק ןוא טכאנײב טינ ךיא ףאלש ,ךימ טגלאפראפ רע טניז
 ״דעובש רעשיליופ רעד טימ רע טקידגעראפ — ,טאג ביל באה ךיא יװ יוזא
 :טגערפעג םיא ןוא ןראזאל װירב םעד ןבעגעגרעביא טאה רעטכיר רעד

 י טפירשטנאה סרעטאפ רעײא סאד זיא ,ןאמםארג רעטםימ —
 :טרעפטנעעג ןוא װירב ןפיוא קילב א ןפראװעג טאה ראזאל

 .טפירשטגאה םדעטאפ ןײמ ןרעיודאב םוצ זיא םאד ,ראנאה רױ ,אי —
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 .רעטכיר רעד טגערפ — ? סױזייד ראלעםנאק ,פא סאד ריא טגערפ —

 .טראװ סנאמםארג רעטםימ ןא־םענ ךיא .ראנאה רױ ׳ןײג —
 ,װירב םעד ןופ ןראװעג טשארעגרעביא יוזא זיא סיװײד טאקאװדא רעד
 םעד ןופ .ןוט וצ םאװ טםואװעג טינ טונימ רעטשרע רעד ןיא טאה רע זא

 ןבילבעג זיא רע .םיא ףיוא ךיז טכירעג טינ ןוא טסואװעג טינ רע טאה וױרב
 לאמא־םאװ ךיז ןבאה םינפ ןײז ףיוא ןקעלפ עטיור יד ןוא ,טרא ןײז ףיוא ןציז

 .טרעמעג
 רעטםימ רערעטלע רעד ןעװ ,ןעװעג סע זיא ךאװ ןופ גאט א ראפ סאװ —
 ףיוא ךיז טגערפעגכאנךוא ןײרא ןאראטסער ןיא ךײא וצ ןעמוקעג זיא ןאמםארג

 .רעטכיר רעד טגערפ — ? רעשאװםעפעג םעד ,ןיקסלאװאק
 זיא ןוז ןײז רעדײא רעירפוצ געט ראפ א ...גאט א ןעװעג זיא אד —
 טעברא ךאװטימ ןוא קיטנאמ לײװ ,ךאװטימ טינ ,קיטנאמ טינ .םיא ךאנ ןעמוקעג

 .קיטשרענאד ,אי ,קיטשרעגאד ןעװעג זיא סע .טנװא ןיא טיג ךיא
 .טרא ןײז ןופ ןוארב טרעפטנע — ,ראנאה רױ ,יאמ ןטפניפ םעד —

 .ןריפאפ ענײז ףיוא טגכײצראפ םעפע טאה רעקראפ רעטכיר
 ?סעגארפ —

 .טלעטשעגפיוא ךיז טאה םיװײד
 גאט ןרעדנא ןפיוא זא — .ןבײהעגנא רע טאה — ,טקאפ א טינ סע זיא —
 וצ ןעמוקעג ריא טנעז ןאראטםער ןיא ךײא ײב ןײז םנאמםארג רעטסימ ךאנ
 ךיז טאה סאװ .ןײטשנראב א םענײא טימ ןײרא לעטאה ןיא ןענאמסארג רעטםימ
 טלעג ןסערפסיוא טװאורפעג ןוא ,טאקאװדא םיקסלאװאק ראפ טלעטשעגראפ

 ? ןאמסארג רעטסימ ןופ

 ,ןקיטשרעד טלאװעג ראנ טינ ךימ טאה ןאמםארג רעטםימ ,ראנאה רױ —
 ןבעגסיורא טיג םיא לעװ ךיא ביוא ,הסיפת טימ ןקארשעג ךיוא ךימ טאה רע
 ךיא ... םיא קינײפ ןוא ןסאלשראפ ץעגרע טלאה ךיא םאװ ,ןיקםלאװאק םעד
 רעכײר א רעײז ,שטנעמ רעקיטכעמ א זיא ןאמסארג רעטםימ זא ,טסואװעג באה
 סעפע טזומעג טיג ךיא באה ...גנוריגער רעד טימ סולפנײא םיורג טאה ןוא
 ,ןײטשנראב רעטסימ ,טאקאװדא ןײמ וצ קעװא ךיא ןיב ,ונ ? ךיז ןעװעטאר וצ ןוט
 ןופ ןצישאב ךימ זומ רע זא ,טגאזעג םיא ןוא מלײצרעד ץלא םיא באה ןוא
 ןאמסארג רעטסימ זא ,טגאזעג ךיוא רימ טאה טאקאװדא ןײמ .ןאמסארג רעטסימ
 יוזא טאלג טינ ןאק ןעמ ןוא ,שטנעמ רענעעזעגנא ןוא רעקיטכיװ א רעעז זיא
 ,ןזײװאב עראלק ןײק טינ טאה ןעמ ביוא ,עגושמ זיא רע זא ,ןאמ אזא ףיוא ןגאז
 ןאמםארג רעטםימ וצ ןײג רימ טימ ליװ רע זא ,טגאזעג ךאנ רימ טאה רע ןוא
 טאה טאקאװדא ןײמ .ןעמענאב ךיז טעװ רע יװ ןעז וצ ידכ ,םיא טימ ןדײר ןוא
 םאװ ,ץלא וט ךיא זא ,טגאזעג ראפרעד םיא רע טאה ,ןקיאוראב טלאװעג םיא
 .טנעקעג באה ךיא סאװ ,ןיקםלאװאק ןאי םעד םיא ראפ ןעניפעג וצ ,ןאק ךיא
 ׳ןעזעג טאה טאקאװדא ןײמ ןעװ ןוא .טיוט זיא סאװ ,רעשאװםעפעג םעד טינ
 םעד ץוחא ,ןיקסלאװאק רעדנא ןײק ןופ ןםיװ טינ ליװ ןאמםארג רעטסימ זא
 ןזאל וצ הצע ןא ןבעגעג רימ רע טאה ,ןאראטסער ןשיליופ ןיא רעשאװסעפעג

 םעד רעביא םעצארפ ןײק םיא ןגעק ןריפראפ טינ ןוא ךאז עצנאג יד ןלאפ
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 רימ טאה ,ןאמסארג רעטםימ .קאר םענעםירעצ ץימ ןוא רימ ףיוא לאםרעביא
 םיא דלאבי יאדװא טעוז החפשמ ןײז ןוא קבארק זיא ,טגאזעג טאקאװדא ןײמ
 ךאנ טיג טמוק החםשמ יד זא ,ןעזעג רעבא באה ךיא .ןענאד ןופ ןעמענקעװא
 ראנ ,טזאלעגפא טינ ךימ טאה רע ןוא ,םיא ףיוא גגוטכא טינ טיג רענײק ןוא םיא
 לעװ ךיא ביוא ,רעלאט טנזיוט ףניפ ןטאבעגנא ןוא ךיז וצ רעדיװ ךימ ןפורעג
 וצ ךימ טפאכעג רעדיװ ךיז וליפא ןוא ,ןיקםלאװאק ןטיוט םעד ןבעגסיורא םיא
 םיא ןופ ןגירקוצסיורא תױרחא רענעגײא ןײמ ףיוא ןסאלשאב ךיא באה ,ןקיטש
 טלאװעג באה ךיא טינ זא ,טזײװ וױרב רעד .ןזיװעג אד באה ךיא םאװ ,וױרב םעד
 ־עגנא רימ ,ןליװ םענעגײא ןטימ ,ןײלא טאה רע ראנ ,טלעג םיא ןופ ןםערפסיוא
 ךיא ןעװ ״ןבעל ןצנאג ןפיוא ןכאמ ךײר טנאקעג ךימ טלאװ סאװ ,עמוס יד ןטאב
 םעד טכארבעג ןוא ךעלרע טלדנאהעג באה ךיא .ןראנפא טלאװעג םיא טלאװ

 .ןײרא טכירעג ןיא וױדב
 . ? םעגארפ ךאנ —
 .ראנאה רױ ,ןײנ —

 ׳רעביא־טגאז רע זא ,טליפעג ךיז טאה םע סאװ ,ןגאז־תודע סקיאמ ראנ טינ
 טזאלעגרעביא טאה ןצנאגניא שטנעמ רעד ראג ,טנרעלעגםיוא םיא טאה ןעמ םאװ
 ־יטש זיא טפול יד .םידדצ עדײב ףיוא ײם ,רעטכיר ןפיוא ײס םשור ןרעװש א
 ־בום רעכעלברעדראפ א טימ טליפעגנא יװ ,לאז־טכירעג ןיא ןראװעג קידעק
 ךאנ ,םיא ןופ ןרעװ רוטפ רעכיג םאװ טלאװעג ןבאה םידדצ עדײב ןוא ,ץנאטם
 ןבילבראפ רעבא ןענעז םע ,טזאלעגפא םיא טאה ןעמ .ןײלא רעטכיר רעד — רעמ
 רעד םאװ ,ןינב םענעטאשעצ א ןופ רענײטש יװ ,ןטקאפ ערעװש יד םיא ךאנ

 .וױרב רעד — ןעװעג זיא ןײטש רעקידנצראטשסיורא רעטסערג
 ,רעקירעױרט א ,רענעגײבעגנײא ןא ,רענעדײשאב א ,ןעמוקעגנײדא זיא רע
 ־קעװא ךיז טאה רע .ןקיאמ ךאנ ןראװעג ןפורעג זיא סאװ ,רעפואש דעד װיטם
 טקוקעג ןוא טײקנגאלשרעד ןופ ענימ א טימ לוטש־תודע םעד ףיוא טצעזעג
 ־פיוא טינ טאה רע .ןגיוא עכעלרע עמוטש ענײז טימ ןײרא ללח ןיא ךיז ראפ
 .ןענאמסארג ראפ ליטש רעד ןיא ןוטעג טאה רע םאװ ,ןתוחילש ליפ יד טקעדעג
 ראנ טאה רע .טיהעגפא טאה רע סאװ ,דום רעטיורטראפ א ןעװעג זיא סאד
 טאה ןאמסארג ןעװ ,קירוצ געט ראפ א טימ ענעצם רעטצעל רעד ןופ טלײצרעד
 .ןאראטסער ןשיליופ םעד ײב לםעג םעד ןיא ןקייאמ ןעגנערב וצ טקישעג םיא
 ןוא ,ליבאמאטיוא םנאמםארג ןיא ןײגוצנײרא טגאזעגפא ךיז לאמםאד טאה קיאמ
 ךיז טאה סע .רעטצנעפ םענעפא ןכרוד ןענאמםארג טימ טדערעג טאה רע
 םעד ןגעװ ןבאה טלאװעג טאה קיאמ םאװ ,רעלאט טנזיוט ףניפ ןופ טלדגאהעג
 ןביולג םיא לאז קיאמ זא ,טגאזעג טאה סאב רעד .״סאב״ םעד ןופ לוױרב א

 .טראװ ןפיוא
 םעד וצ טקישעג גאט ןטײװצ ןפיוא ךימ טאה ןאמםארג רעטסימ ןעװ —
 ,ענימ רעקירעיורט א טימ טלײצרעד רע טאה — ,װירב םעד טימ עקאט ןקיאמ
 באה ךיא .״טינ סע טוט ,ןאמסארג רעטםימ״ :םאב םוצ טגאזעג ךיא באה —
 .טליפעג ןײלא םאב רעד טאה ענעגײא סאד ןוא ,עקטסאפ א זיא סע זא ,טליפעג
 ,ןוט טינ םע ףראדאב ךיא זא ,סײװ ךיא״ :טרעפטגעעג רימ טאה סאב דעד ראנ

293 



 ץנאג ןײמ החונמ ןײק ןבאה טינ ךיא לעװ ,ןוט טינ םע לעװ ךיא ביוא ראנ
 .״גנאל ןבעל

 :טגערפעג רעטכיר רעד טאה םורא לײװ א ןיא .ליטש ןראװעג זיא לאז ןיא
 • ? םעגארפ —

 .ןפורעגפא טינ ךיז טאה רענײק
 :עגארפ א תודע םעד טלעטשעג טאה ןײלא רעטכיר רעד ןוא

 י ןאמםארג רעטםימ ,טגאזעג םאד רע טאה יוזא יװ —
 א טימ ןבעגעגוצ טאה רע ןוא ׳טרעפטנעעג וױטס טאה — ׳קירעיורט —
 טגלאפראפ טלאװ רע יװ יוזא ,ןאמסארג רעטסימ רעמירא —:םיטש רעקירעדינ

 .דש א ןופ ןעװעג

 םאד טקעדראפ ךיז טאה ראזאל .ליטש ןבילבראפ לאז רעד זיא רעדיװ
 .טנעה יד טימ םינפ

 םרעטומ רעד טימ ןצונאב ןפראדאב טינ ךיז לעװ ךיא זא ,ןכער ךיא —
 .רעיוא ןפיוא ןראזאל טמיורעגנײא ןוארב טאקאװדא רעד טאה — ,עיפארגאטאפ
 ןא ןראװעג טרעהעגםיוא ןיוש זיא םיריוטקאד יד ןופ ןגאז־תודע םאד
 טאה ןאמםארג •ןלײצרעד וצ םײנ ןײק טאהעג טינ ךיוא ןבאה ײז .םערעטניא
 ־עג רע טאה ץלא ןופ .גנוכוזרעטנוא רעײז ןיא ןרירעפאאק וצ טגאזעגפא ךיז
 טקרעמעג טינ ןבאה ײז .ןיקםלאװאק ןזעירעטסימ םעד ןופ טינ ראנ ,ןדײר טלאװ
 ךאד ןאק םע .טײקלאמראנ־טינ ןופ םינמיס ןײק גנומענאב ןײז ןיא ,םיא ןיא
 ערעדגא עלא ןיא לאמראנ ןעלדנאה לאז ןאמסארג רעטםימ זא ,ןײז טלאמעג
 א זיא םקיפ־עײדיא ןײז יצ .םקיפ־עײדיא ןײז וצ טמוק םע ןעװ ראנ ץוחא ,ןכאז
 ,סקעלפמאק־דלוש א ןופ רעדא ,ךראמ ןפיוא זארעלקם־אירעטרא ןופ טאטלוזער
 ,ןגאז טינ ײז ןענאק ,גנולםײרטפיוא רעקיטסײג א ןופ ןעמוקעג םיא זיא סאװ

 • ־עג ןוא םעיצאװרעסבא ערעײז ןיא טרעטשעג ײז טאה ןאמסארג רעטסימ לײװ
 .טרעפטגעעג טיג סעגארפ ערעײז טזאל

 :טגערפעג טאה םיװײד טאקאװדא רעד
 רעטםימ רעכלעװ טימ ,עיגרענע עכעלטנײװעגרעםיוא יד טינ זיא —
 א ןופ זײװאב רעטוג ץיק ,טקעיארפ־יוב ןײז זדנוא ײב ןא טציא טריפ ןאמםארג

 י לכש ןטנוזעג א ןוא םזינאגרא ןטנוזעג
 :טרעפטנעעג ראטקאד ןײא טאה םעד ףיוא

 רעקיטסײג ןופ ןלאפ ענעטלעז־טינ רימ ןבאה קיטקארפ רעזדנוא ןיא —
 םיטרפ רעדא ןטקנופ ערעדנא עלא ןיא תעשב ,טקנופ ןײא ףיוא גנורעטשעצ

 .לאמראנ רעקינײװ־רעמ טגעיצאפ רעד טבײלבראפ
 :ןבעגעגוצ טאה ראטקאד רערעדנא רעד

 יד רעבירא טערט םאװ ,עיגרעגע יד אקװד זא ,טפא ץנאג טפערט םע —
 עכלעװ .םקיפ־עײדיא רעדא עיגאמ ןײז ןופ טגעיצאפ םוצ ןעמוק לאז ,עמראנ

 .ןלעטשפא ךיז טיג מיא טזאל ןוא רעהפיוא ןא ןא םיא טבײרט
 .טלעטשעג טינ סעגארפ ןײק טאה ןוארב

 .געט ראפ א ףיוא גנודײשטנא ןײז טגײלעגפא טאה רעקראפ רעטכיר
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 ׳גנודײשטנא יד ןבעגעגסיורא רעקראפ רעטכיר טאה םורא געט ראפ א ןיא
 .טאטש רעצנאג רעד ןופ גנורעטיבראפ ןוא גנושיוטגא רעסיורג רעד וצ

 ןט־צ םעד ןופ גאט םעד ןופ ׳ןאמםארג קיזײא טרעלקרעד טכירעג םאד״
 ןיא ײס טײקידנעטשבלעז ףיוא קיאײפ טינ ןוא טנעטעפמאק־טיג ״י .ד ,יאמ
 ןוא םיקםע ענײז עלא ןופ גנוריפ רעד ןיא ײס ,גנוטלאהרעד רעכעלגעזרעפ
 ראזאל ,ןוז םנאמםארג קיזײא ,רעבירעד ,טמיטשאב טכירעג םאד .סעיצקאזנארט
 רעטיהפא ןוא רעעזפיוא ,ראטארטםינימדא ןטקיפכעמלופאב םעד ראפ ,ןאמםארג
 טימ ןוא ,ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטפעשעג עגײז עלא ןופ ײם ,ןאזרעפ ןײז ןופ ײס
 ןאמםארג קיזײא ןעגנערב וצ לעפאב־טכירעג א סיורא טכירעג םאד טיג םעד
 טעװ ןאמסארג ראזאל םאװ ,עקגארק־קיטםײג ראפ עיצוטיטםניא־לײה א ןיא
 קיםײרד יװ רעמ טינ ףיוא גנוכוזרעטנוא ןוא עיצאװרעםבא ראפ ,ןלײװסױא ײרפ
 ןרעװ ןענופעגסיוא טעװ סע סאװ ,םעד ןופ טכיראב םראטקאד א ןוא ,געט
 ־עגוצ לאז ,דנאטשוצ־טנוזעג ןקיטםײג ןוא ןשיזיפ םנאמסארג קיזײא רעביא

 .ךטכארטאב וצ קורבגנירפם ןיא טכירעג־טײבארפ םעד וצ ןרעװ טלעטש
 ־פיוא טאה סאד .סקיאמ טינ ,רענײד טינ ,וטפיוא ןײמ טינ זיא םאד —
 ןראזאל טגאזעג ןוארב טאקאװדא טאה — ,וױטם ,רעפואש םרעטאפ ןײד ןוטעג

 .רעקראפ רעטכיר ןופ גנודײשטגא יד ןרעהסיוא ןכאנ

❖ 

 ןאמםארג קיזײא ןריפוצוצ גרעבנזאר םימ ףיוא ןלאפעגסיוא זיא םע ןוא
 ,קורבגנירפס ןופ טנעאנ ןענופעג ךיז טאה סאװ ,םױראטינאם ןטאוױרפ םוצ
 טלעופעג טאה יז .וױטם רעפואש םענעגײא ץיז טימ ,קאלידאק םענעגײא ןײז ןיא
 ,םױראטינאס ןטײװ א ןיא רעטאפ םעד ןבעגנײרא טינ לאז רע זא ,ןראזאל ײב
 םאװ רעטאפ םעד ןטלאה וצ ידכ ,ןוט וצ העדב טאהעג טאה ,ראזאל ,רע יװ
 ךעלרעפעג יוזא ןײז וצ ןזיװעגםיורא ךיז טאה עכלעװ ,טאטש רעד ןופ רעטײװ
 רעטאפ םעד לאז ןעמ ןעװ זא ,ןראזאל ראפ טכאמעג ראלק טאה עזאר .םיא ראפ
 .טלאװעג ןדנעװנא ןזומ ןעמ טעװ ,קורבגנירפס ןופ טײװ ץעגרע ןריפקעװא ןלעװ
 ,סרעװאנאה יד ןופ המכםה רעכעלטנײרפ רעד טימ ,ןענעז םיאנת םעזיאול

 טימ ןבײהעגפיוא ןבאה ןעגנוטײצ יד סאװ ,למוט רעד זיב ןראװעג טגײלעגפא
 וצ סאװ ןעװעג טינ ךיוא זיא סע .ןליטשנײא ךיז טעװ ,יקםלאװאק־השעמ רעד
 ראזאל •רעטילימ ןופ ןראװעג טזאלעגײרפ זיא רעװאנאה רעגנױ רעד :ךיז ןלײא
 ־עג טאהעג טאה רעטאפ ןײז םאװ ,םעמריפ־יוב יד טימ ןכילגעגםיוא ךיז טאה
 טימ ןעזנײא טאהעג ןבאה ײז .טקעיארפ םעד ראפ ײז טימ ןטקארטנאק ןסאלש
 ףיוא רעטײװ ןבילבראפ ןענעז םראטאװאקםקע יד ,ןענישאמ־בארג יד ראנ .םיא
 ,ןדאב םעד ןכײלגםיוא םאד ןוא ןכאמ־ןײר סאד ןקידנעראפ וצ ץיזאבדגאל םעד
 .טעפמיא ןוא עיגרענע ליפ יוזא טימ ןבײהעגנא םאד טאה רעטאפ רעד םאװ
 ןגארקעג טאה רע .ןגיטשעג שזיטםערפ סראזאל זיא טלעװ־טפעשעג רעד ןיא
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 ־םארד ןײז ראפ ביול ןופ ןוא דײלטימ ,ליפעגטימ ןופ ןקורדםיוא טימ וױרב ליפ
 עכיוה יד ןוא עילימאפ ןײז ןופ ןעמאנ ןטוג םעד ןעװעטאר וצ גנולדנאה רעשיט
 ןעגנאגעגמורא לײװרעד זיא ןײלא קורבגנירפם ןיא .עמריפ רעד ןופ עיצאטופער
 :טכירעג ןיא ןלאפ טזאלעג טאה ץיטשרעבליז השמ םאװ ,לטרעװכײלג סאד
 ׳םיעגושמ ראפ ןפארטנאליפ עלא ןרעלקרעד וצ ראפ־טגאלש רעקראפ רעטכיר״
 י־קיטםײג ראפ ןלאטיפש ןיא ײז ןבעגוצנײרא לעפאב־טכירעג א וצ־טײרג ןוא

 .״עיצאװרעסבא ןוא גנוכוזרעטנוא ראפ עקנארק

15 

 ןפורעג דיז טאה םאװ ׳עקנארק־קיטסײג ראפ טװמיטםניא רעטאװירפ רעד
 ,הכירב יד ,ךײט רעד ןםײהעג טאה יוזא)״אדםח תיב״ ןעמאנ ןשיאערבעה ןפיוא
 ןעמוק ןגעלפ םיימומ־ילעב ןוא עקנארק םאװ ,םילשורי ןיא רעיוט־ףאש םײב

 ־טײצ ןופ טרעדינעגפארא טאה ךאלמ א זא ,ןביולג רעײז ןיא ,ןעלבוט ךיז ןיהא
 ןוטעג טראד טאה ושי ןוא ,ןלעװ יד ןגאלשעגפיוא ןוא ןײרא ךײט ןיא טײצ־וצ
 — ,(״השדח תירב״ ןיא ןנחױ ײב טלײצרעד טרעװ סע יװ ,רעדנואװ עםיודג
 ןטלאהעג ןענעז עקגארק־קיטסײג ןעװ ׳קירוצ ןדאי טימ ןראװעג טעדנירגעג זיא
 גנאװצ טימ ןראװעג טלדנאהאב ןוא ,״ענעמונאב״ ,״ענעסעזאב״ ראפ ןראװעג
 ״אדםח־תיב״ יד זיא ,עיצידארט טימ עיצוטיטסניא ןא .גנוקינײפ וליפא ןוא
 יד ןיא גנורעסעבראפ ןופ סעידאטס עלא עטכישעג ריא ןיא ןעגנאגעגכרודא
 ,״אדםח־תיב״ רעד ראפ ןעװעג זיא םע .ןטנעיצאפ עריא ראפ ןדאטעמ־לײה
 רעכעלעמאפ ןוא רעגנאל א ,ללכב טפאשנסיװ רעשיניצידעמ רעד ראפ יװ
 ןוא רעדמעה־םיעגושמ טימ ןבײהעגנא ךיז טאה םאװ ,סעצארפ־עיצולאװע
 ־עטאכיםפ ןופ ןדאטעמ עשידיורפ יד וצ ןעגנאגרעד זיא ןוא ןרעמאק־הםיפת
 ןיא טוטיטסניא רענרעדאמ א אדסח־תיב זיא טנײה .זילאנאאכיםפ ןוא עיפאר
 רעטקנערשאב א טימ טוטיטםניא־לײה רעטאוױרפ א .טראװ ןופ ןעניז ןטםעב םעד
 ,ןעמולב ןוא ןםקיװעג ענירג ןיא טעבעגנײא .ןטגעיצאפ עכעלגעמראפ לאצ
 ,לאטיפש ןופ ןיגב־טפיוה םעד םורא ענעפראװעצ ,רעזײה עפורג יד ןעמ טאה
 ,סעקנאל עקידתובחר־קיטכערפ ,סעקנאל .סנירג מעד ןופ ןעזעגםיורא טינ טעמכ
 ,ןגעװ ןוא ןגעטש טימ טגײלאב ,םרעקא רעטרעדנוה רעביא טײרפשעג ךיז ןבאה

 ןא־ןפיול םאװ ,ןרעסאװ עראלק טימ ךײט א .רעמײב־םלוא עכיוה ןופ טנטאשאב
 ־אב ,לאט א ןיא ןגעלעג זיא ,ךעלמערטש עקידנלעװק ,עקידנשיור דימת ןופ
 ןיא ןגיװ םאװ ,רעמײב־עברעװ טנאװ א רעטניה גיוא ןכעלשטנעמ ןופ ןטלאה

 .ןגײװצ־םעמםאפ עגעזאלעצ ערעײז טניװ
 ןופ ןענאטשאב זיא רערעײז לײט רעטםערג רעד םאװ ,ןטנעיצאפ יד
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 ןליװ םענעגײא ןטימ ןענעז עכלעװ ,רעטכעלשעג עדײב ןופ רעקילאהאקלא
 רעדא ןפורג ןיא ןבאה ,רעקילאכנאלעמ עליטש ןופ ןוא ,ןלײה דיז ןיהא ןעמוקעג
 ־מורא ,םיבורק רעדא רעטםעװש־ןקנארק ןופ גנוטײלגאב ןיא ,זײװקיצנײא
 .רעדלעפ ענירג עקיטכערפ יד ןופ ןגעטש ןוא ןגעװ יד רעביא ײרפ טריצאפשעג
 יד ןיא געט ערעײז טכארבראפ ײז ןבאה ,טלאװעג ןבאה ײז סאװ ןוט וצ ײרפ
 ־טנאה רעטכײל ײביןוט וצ סאװ ןענופעג ןבאה ײז ואװ ,ןבוטש־עיצאערקער
 ןרינעװאום ןטפאהעגםיוא רעדא טײנעג ,טקירטשעג ןבאה ןעיורפ יד .טעברא
 ,לאטיפש ןשיטאטש ןיא עקנארק עמערא ראפ תונתמ ,ענעגײא ערעײז ראפ
 ןיא ןטעברא ןוטעג ןבאה רענעמ יד ;רעדניק עמירא ראפ סעקלאיל טדײלקאב
 ,ןטעברא וצ טגײלעג טינ ךיז טאה טנאה יד ןעװ ןוא ..ײרעסאלש ןיא ,ײרעילאטם
 ןרעה רעדא ןענעײל וצ לאז־עיצאערקער ןטײװצ א ןיא ןײגנײרא טגאקעג ײז ןבאה
 ־לעזעג רעביא םעומש א ןריפראפ לאמטפא ,ןאפאמארג־טעניבאק א ןופ קיזומ
 טאה לאטיפש ןופ ראטקאד א םאװ ,םינינע ערעדנא ערעםאװ רעדא עכעלטפאש
 ןוא םינינע עכעלגעזרעפ ףיוא ,טזאלעג ךיז טאה סע ןעװ ,טריפעגפיורא םאד
 תובים יד ןײגרעד וצ דאטעמ ןשיטילאנאאכיםפ ןופ לײט א יװ ,ןשינעבעלרעביא
 ,ןעמאזוצ ןםעגעג ןבאה ןטנעיצאפ יד .ןטײקכאװש ערעײז ןופ ןעמאטפמיס ןוא
 ןעמענוצפיוא ײרפ ןעװעג ןענעז ײז .ןעמאזוצ ןטנװא יד טכארבראפ ךיוא ןבאה
 ףיוא ןײגסיורא טנאקעג וליפא ןבאה ,גאט ןופ טײצ רעדעװטעי ןיא טסעג
 ענעגײא ערעײז ןיא ןראפסיוא רעדא טנגעג רעטנעאנ רעד רעביא ריצאפש
 רעטםעװש־ןקנארק א ןופ גנוטײלגאב ןיא ,ןליבאמאטיוא עגעגנודעג רעדא
 זיא םע ,ןגיוא יד ראפ רמוש ןײק ןעזעגנא טינ לאמנײק ןבאה ײז .בורק א רעדא
 ׳ןעװעג קיטיונ זיא סע ןעװ ןוא ׳ײז ףיוא גיוא ןא ןראװעג ןטלאהעג דימת רעבא
 ,ןאמ א ןסקאװעגםיוא דרע רעד רעטנוא ןופ יװ זיא ,םיזירק א ןופ ןטנעמאמ ןיא
 ךעלפעה רעײז טאה טאװ ,גנודײלק רעליװיצ רעצראװש ןיא טקעראק ןוטעעא
 ־וגער יד טיול ,זיא םאד ראנ ,דײל רימ טוט סע״ :טנעיצאפ םוצ טדנעװעג ךיז
 טנעיצאפ רעד טאה רעמאט ןוא .״טביולרעד טינ ,טוטיטםגיא ןופ םעיצאל
 רעײז ,ליטש רעײז ןצראװש ןיא ןאמ רעד טאה ,גנונראװ יד טגלאפעגסיוא טינ
 םערא ןרעטנוא טטעפ ןעמונעגנא םיא ,םינפ ןפיוא לכײמש א טימ ,ךעלפעה
 רעצרוק א ןיא ןבאה םורא יוזא ןוא .טפראדאב טאה ןעמ ואװ טריפעג םיא ןוא
 זיב טײג טײהײרפ רעײז זא ,טנרעלעג ןטנעיצאפ עײרפ־םינפל יד וליפא טײצ
 טינ יז ןענאק ײז םאװ ,עטעמ רעטמיטשאב שרעדנא ןצימיא ןופ ׳רעסיװעג א וצ

 .ןטערטרעבירא
 םאװ ,ןטנעיצאפ לאצ א טוטיטסניא םעד ןיא ןענופעג ךיוא ךיז ןבאה םע
 ןבאה טאװ ,ןטנעיצאפ ןעװעג ןענעז סאד .ןםאלשעגנײא ןטלאהעג ײז טאה ןעמ
 אזא ןיא טײקװיםערגא ,טנעמארעפמעט רעײז ןיא טײקטמיוצעג־טינ ןזיװעג
 טװאורפעג ןבאה סאװ ,רעקילאהאקלא ערעװש יװ ,םעראפ רעדנא ןא רעדא
 ־עמ רעדא ,רעקירעטסיה ןופ ןלאפ עמערטםקע ,טכאנײב ןריט יד ןכערבפיוא
 םאד ןעמענ טינ ךיז ןלאז ײז זא ,ןטיה טזומעג טאה ןעמ סאװ ,רעקילאכנאל
 ןםיורג ןיא לגילפ א ןיא ןראװעג ןטלאהעג ןענעז ןטנעיצאפ ענכוסמ יד .ןבעל
 ,ןעגנאהראפ ענעלאטש ערעװש ךרוד םינינב ערעדנא עלא ןופ טרילאזיא ,זיוה
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 יד ףיוא סעטארג ןופ טרא ןפיוא .ןריט יד ,רעטצנעפ יד טלעטשראפ ןבאה סאוו
 ןענעז ,הםיפת א ןיא זיוה ןופ רעניואװנײא יד ןענאמרעד ןלאז סאװ ,רעטצנעפ
 ןופ קורדנײא םעד ןבעגעג ןבאה סאװ ,ןטארד עטפינקעג טכידעג ןעװעג טראד
 ײז תוחוכ סנשטנעמ א ראפ טינ ךאד ,ןצענ־ןטארד עקידרעמוז עבעלטנײװעג
 טרילאזיא ןעװעג זיא טנעיצאפ רעכעלטיא .טנעה עליוה יד טימ ןרעכעלוצכרוד
 א ןיא רדח רענעטלאהעג־ןײר א יװ ןעזעגסיוא טאה םאװ ,ךיז ראפ רדח א ןיא
 א יװ ןרעװ טצונעג טנאקעג טאה סאװ ,ץלא ראג ,לעטאה ןטוג ןלעיצניװארפ
 ןסאלשעגסיוא טראד ןופ זיא ,ערעדנא רעדא ןײלא ךיז טלאװעג ןוט ראפ רעװעג
 זיא סע ןוא ,ןםאלשעגפא ןעװעג זיא רעמיצ־דאב ןיא רעסאװ םאד .ןראװעג
 ־אפ ןראפ טײרגעגוצ טאה רענידאב רעד ןעװ ,לאמסנעד ראנ ןראװעג טנפעעג
 ןײז ןיא גנוגעװאב ןופ טײהײרפ יד טאהעג טאה טנעיצאפ רעד .ענאװ א טנעיצ
 רעד ראנ ,ראדיראק ןקיטכיצ ןגנאל ןיא ןײגסיורא טנאקעג וליפא טאה רע ,רדח
 גיוא ףראש א ןטלאהעג ןבאה סאװ ,םירמוש ןופ טבאװאב ןעװעג זיא ראדיראק
 ןיא רדח ןכעלטיא ןופ ריט יד .םיורא לקניװ ןבעלטיא ןופ ןטגעיצאפ יד ףיוא
 ןסעגעג טאה טנעיצאפ רעד .ןפא קידנעטש ןבײלבראפ טזומעג טאה ראדיךאק
 ־פיוא טנאקעג טאה רע .רעטבעװ א ןופ גיוא ןרעטגוא רדח ןײז ןיא תודיחיב
 ׳ןטראג ןיא ריצאפש ףיוא ןײגסיורא רעדא ,ןהעש עסיװעג ןיא םיבורק ןעמענ

 .רמוש ןבעלנעמ א ןופ ךאװ רעד רעטנוא ץלא ראנ
 ,טנעיצאפ רעכעלטיא זא ,טוטיטסניא םעד ןיא ןעמטעגנא ןעװעג זיא םע
 ןופ טפירשראפ א ךרוד רעדא לעפאב־טכירעג א ךרוד ןיהא ןאטמוק סאװ
 ־בא ראפ לגילפ ןטרילאזיא םעד ןיא ןרעװ ןטלאהעג טשרעוצ לאז ,ראטקאד
 םטגעיצאפ םעד ןופ דנורג ןפיוא ,ןםילשאב ןלעװ םיריוטקאד יד זיב ,עיצאװרעס
 — טײצ רעכלעװ ןיא ןוא — םיא לאז ןעמ יצ ,גנוריפפיוא ןײז ןוא דנאטשוצ
 קיזײא זיא ,ץעזעג םעד טימ םכםה ןיא .גנולײטפא רעײרפ רעד וצ ןריפרעביא
 ־ראפ רעד ןיא ןראװעג טריפעגנײרא ,אדסח־תיב ןיא ןעמוקנא םײב ,ןאמםארג
 ןופ טקיטײזאב ןוא קעפעג ןײז טרינעמאזקע טאה ןעמ .גנולײטפא רעטכאמ

 ןוא ךיז ןקידעש וצ רעװעג א ראפ ןרעװ טצונעג ןאק םאװ ,ץפח ןכעלטיא טראד
 .ךיש ענרעדעל־טראה וליפא ,סעקיסאפ־ןזיוה ,ךעלרעםעמ־לאג יװ ,ערעדנא
 םיא ןלאז םאװ ,םירמוש ןופ החגשה רעד רעטגוא ןבעגעגרעביא םיא טאה ןעמ

 .ןעזנא טינ ןגיוא יד ראפ ראג ײז טעװ רע שטאכ ,טכאנײב ןוא גאטײב ןכאװאב
 סאװ ,רעטיהפא ןוא רעצישאב ץיז ,ןוז ןײז ןופ גנורעדאפפיוא רעד ףיוא
 ןבעגעג גרעבנזאר םימ זיא ,טנעיצאפ םעד רעביא העד עלופ יד טאהעג טאה
 טאה יז םאװ ,טײצ רעדעי וצ טנעיצאפ םעד ןכוזאב וצ טכער סאד ןראװעג
 זיוהטםאג םעד ןיא ןעניואװ וצ ןראװעג טביולרעד וליפא ריא זיא םע .טלאװעג
 ןאמסארג יװ גנאל יוזא ,רעטסעװש־ןקנארק עטאוױרפ א יװ ,אדסח־תיב רעד ײב
 םײב טזאלעגרעביא ראזאל טאה ךיוא ,טוטיטסניא םעד ןיא ןעניפעג ךיז טעװ

 .ליבאמאטױא ןטימ ןוױטם רעפואש םעד טוטיטסניא

 טוטיטסניא ןופ ןצעזעג יד ןפראװעגרעטנוא ךיז טאה ןאמםארג רעטלא רעד
 טאה טנעדנעטניארעפוס רעד -דענכה רעשידײ ןוא טײקיאור רעשיאאטם טימ
 ןופ ףיול ןיא ןזיוה יד ראפ קיסאפ םעד ןבאה וצ עיגעליוױרפ יד ןבעגעג םיא
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 יזו ׳ןאמםארג טאה ךיז ןריזאר רעבא ׳טמעשראפ ןליפ טיג ךיז לאז רע ידכ ׳גאט
 טאה רעכלעװ ׳רעריזאר־זיוה םײב אקװד טזומעג ׳ןטנעיצאפ ערעדנא עלא
 גרעבנזאר םימ •טוטיטסניא םעד רעביא רוט א טכאמעג ןגראמירפ ןכעלטיא
 זיב ירפרעדניא רעגײזא ןעצ ןופ ןענאמםארג טימ ןײז וצ ןעװעג טביולרעד זיא
 יװ ׳שיט ןײא ײב ׳ןעמאזוצ ןםעגעג עדײב ןבאה ײז ןוא ׳טנװא ןיא ןםע ןכאנ
 טאהעג טינ ךיוא טאה טגעדנעטגיארעפוס רעד .ןעװעג טניואװעג זיא ןאמםארג
 יד ׳טקעיארפ ןײז ןופ ןריפאפ יד ךיז ײב ןטלאה לאז ןאמסארג זא ׳םעד ןגעק
 הגװכ רעד טימ ךיז טימ טכארבעג טאה רע םאװ ׳ןפראװנא ןוא ןעגאלפ עלא
 גרעבנזאד םימ םעראװי .ןלאטעד ערעטײװ ןטעבראסיוא ןוא ײז ןרידוטש וצ
 ןטלאהעג לאז רע זא ׳ראלק טגאז לעפאב־טכירעג רעד זא ׳טרעכיזראפ םיא טאה
 ןופ ןימרעט םעד ךאנ ןוא ׳געט קיםײרד יװ רעמ טינ טוטיטםניא םעד ןיא ןרעװ
 רעקיטסײג ןײז זא ׳ןײז טעװ םיריוטקאד יד ןופ גנונײמ יד ביוא ׳געט קיסײרד
 לאמםנעד טגירק רע .ןזאלײרפ ךײלג םיא ןעמ זומ ׳רעלאמראנ א זיא דנאטשוצ
 ביוא ׳ןרעטש ןענאק טינ רעמ םיא טעװ רעגײק ןוא ׳טכער עגײז עלא קירוצ
 םעגרעזײא ןײז ײב .טקעיארפ ןײז טימ רעטײװ ךיז ןעמענראפ ןלעװ טעװ רע
 ־וצרעבירא ץלא טםעפ ןעװעג םולשאב ןײז זיא ׳עיגרענע רעקידנעילג ןוא ןליװ
 ןופ ןעמוקסױרא ףום־לכ־ףום לאז רע ידכ ׳דלודעג יד ןרילראפ וצ טינ ׳ןגארט
 ןיוש טציא טאה רע סאװ ׳ןוז ןײז ןגעק רעקידנריפמואירט א ׳טוטיטסניא םעד

 •אנוש ןרעטיב א םענײז ראפ ןטלאהעג
 ןפראװעגרעטנוא ךיז ׳םיריוטקאד יד ןפלעהוצטימ טימעג ךיז טאה רע
 ־רעדיװ םוש ןא ןעלטימ־ףאלש ןוא תואופר ןעמונעגגײא ׳םעיצקורטסניא עלא
 ׳ןענופעגסיוא םיריוטקאד יד ןבאה גנוכוזרעטנוא רעכעלטנירג א ךאנ .דנאטש
 ןופ טינ רע טדײל ׳רעבעל רענעלאװשעגנא רעד ןוא רענײטשלאג יד ץוחא זא
 טינ רעבא ׳קורדטולב רעכיוה־וצ א לםיב א .טײקנארק רעשינאגרא מוש ןײק
 ׳זעװרענ זיא םיא ײב ץראה סאד .קידנרימראלא ןײז לאז סע זא ׳ךיוה יוזא
 ־עבעלרעביא עקידנעלסײרטפיוא עטצעל יד רעביא ךעלגעמ ׳לסיבא שימזאפס
 ־נאק טוג ׳טעלטא ןא ײב יװ םאר א ׳רעטנוזעג א זיא רעפרעק םצע רעד :ןשיג
 יד .תוחוכ ןופ גנוכאװפיוא ןא ׳עיגרענע עטלמאזעגנא ליפוצ ראנ ׳טריװרעם
 ־עדורעצ־ןװרענ ןופ מינמיס ןײק םיא ןיא ןענופעג טינ עקאט ןבאה םיריוטקאד
 םעד ןיא ןבאה קיטיונ ףראדאב טנעיצאפ רעד זא ׳ןסאלשאב ײז ןבאה ךאד ׳גנור
 םאװ ׳ךאי םעד ןופ ךיז־ןעגאפשםיוא ןא ׳החונמ ׳טײקיאור טנעמאמ ןקיטציא
 ןבאה ײז ןוא .ךס א ןפאלש ׳רקיע רעד ׳ףראדאב רע .ךיז ףיוא טגארט רע
 .ןפאלשעג טוג זיא רע ןוא ׳ןעמוגעגנײא טאה רע םאװ ׳ןעלטימ־ףאלש ןבעגעג םיא
 ײב קורדטולב רעד זיא גנולדנאהאב רעשיפארעטאכיםפ רעטשרע רעד ךאנ
 טליפעג ךיז טאה רע .לאמראנ ןגאלשעג טאה סלופ רעד .ןעגנאגעגרעטנורא םיא
 ־ניארעפום רעד ןוא ׳ךאװ רעטשרע רעד ךאנ ןיוש טײגאב ׳טוראב ׳טכירעגפיוא
 ׳םיריויטקאד יד ןופ טדאפאר םעד ךאנ ׳טקיטכעראב ןעזעג ךיז טאה טנעדנעט
 םימ טגאזעגפא טינ ךיוא טאה רע .גנוגעװאב ןופ טײהײרפ רעמ םיא ןבעג וצ

 העש א ףיוא ןראפםיוא ןענאמסארג ןזאל וצ ןטעבעג םיא טאה יז ןעװ ׳גרעבנזאר
 .טנגעגמוא רעכעלרעה רעד רעביא טײצ
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 זיא םיא טימ .קאלידאק ןקידתוגחר ץיז ןיא ןראפעגםיוא זיא ןאמסארג
 םאבעלאב טימ ןסעזעג זיא עזאר .וױטם ןוא ןצראװש ןיא ןאמ רעד ןעװעג

 .ײז רעטניה
 טלעטשעגפא רע טאה ,לאטיפש ןופ רעיוט םוצ ןראפעגוצ זיא װיטם ןעװ

 :טגערפעג ןוא ליבאמאטיוא םעד
 ? ןאמסארג רעטםימ ״ןיהואװ —

 .דנאל ןײמ וצ ,קורבגנירפם ץיק ךימ םענ —
 ־י־.׳םטכער ראפ .קורבגנירפס ץיק ןראפ טינ מנאק ריא ,לחומ טײז —

 .רעפואש םעד רמוש רעד טלעפאב
 .ןאמסארג טגערפ — ? םאװראפ —

 גנודײלק רעלעקנוט ןיא ןאמ רעד פא ץרוק טרעפטנע — ו לעפאב א —
 .ןוױטס ןבעל ליבאמאטיוא ןיא ץאלפ א טמענראפ םאװ /׳רעקײטרעדנא״ ןא ןופ
 — ,טפאשדנאל יד ןעז ליװ ןאמםארג רעטסימ ,דנאל ןפיוא חנוא ריפ —

 .ליטש עזאר טגאז
 קעװא טריפעג טאה םאװ ,געװ ןפיוא ,סטכער ןעמונראפ דיז טאה וױטס
 א יװ ןעלקיװפיוא ךיז ןבײהעעא דלאב טאה טפאשדנאל יד .קורבגנירפם ןופ
 עטעבעגסיוא ךײװ ןוא ךעלגרעב עטדײלקאב־ןירג עשירעלאמ טימ ךוב־רעדליב
 ־ראב רעד רעביא טײרפשעג ךיז טאה ךיפעט רעקיזארג־ןירג רעד .ךעלבלאט
 ־ראפ רעטעלאיװ־ךעליולב א וצ טכײרגרעד טאה רע זיב ,טפאשדנאל רעקיג
 רעםאװ א ןיא ןראװעג ןעקנוטעגנײא זיא רע ואװ ,טנאזיראה ןפיוא טײקטלפענ
 ןופ טקוקעגסױרא טאה סאװ ,םוהת םענירג א טימ םנײא ןראװעג זיא ןוא

 .סיורא לגיפש ןקידרעסאװ
 .גרעבגזאר םימ ןא ךיז טפוד — ? אי ,אד ןײש זיא׳ס —

 ןוא — .ןגײװש ןטרעלקראפ ץיז ץפ םיורא ןאמםארג טמורב — ,אי —
 ו װיטס —:ןא ךיז רע טפור גגילצולפ

 .רעם ,סעי —

 .קירוצ ךימ ריפ —
 .גרעבנזאר םימ טגערפ — ? םאװראפ —

 .וױטם ,קירוצ ךימ ריפ •ךיא ליװ יוזא —
 .טגלאפעג טאה וױטם

 ־נזאר סימ טגערפעג רעטעפש טאה — ? ןוטעג סאד ריא טאה םאװ וצ —
 .טנעדנעטגיארעפוס םעד גרעב

 א טימ טרעפטנעעגפא טנעדנעטניארעפוס רעד טאה — !לעפאב א —
 .לכײמש ןכעלטגײרפ
 ?ןעמעװןופ —

 .קורבגגירפם ןײק ןראפ רעטאפ םעד ןזאל וצ טינ לעפאב א .ןוז ןײז ןופ —
 רע טלכײמש — ,סעיצאלוגער ערעזדנוא טימ םכסה ןיא ךיוא זיא םאד ןוא
 ןײק ןראפ וצ ןטנעיצאפ ערעזדנוא טינ ןביולרעד רימ — .ךעלטנײרפ רעטײװ
 האנה ןזאל ראנ ײז ןאק ןעמ .טאטש רעדנא רעדעװטעי ןוא רעדא קורבגנירפם
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 ,סקניל טיג לאמנײק ןראפ ןטנעיצאפ ערעזדנוא .טפאשדנאל רעד ןופ ןבאה
 .סטכער קידנעטש

 .גרעבנזאר םימ טגאז — ,ץיזאבדנאל ןײז ןעז יוזא ליװ רע ,דאש א —
 ןריפאפ יד םיא ןופ ןעמענקעװא ןזומ לעװ דיא ראנ ,דײל רימ טוט םע —

 .טקעיארפ ןײז ןופ
 םיא טלאה םאװ ,עקיצנײא סאד זיא םאד .טינ סע טוט ׳ראטקאד ,ןײג —
 1. .ףיוא
 יד ןטלאה טזאלעג םיא באה ךיא .גרעבנזאר סימ ׳ןוט סע זומ ךיא —
 םעד ףיוא ןריגאער רעגײטש רעקייטציא ןײז ןוא .עבארפ א ראפ ןריפאפ
 ןײז ןופ הבים יד טגיל סע ואװ ,זדנוא טזײװ קורבעירפם ןײק ןראפ וצ טאבראפ
 לאמראנ ןעמונאב ךיז טאה רע — .טסנרע ראטקאד רעד טגאז — ,טײקנארק
 רימ ןלעװ טציא .ךיז טימ טקעיארפ ןופ ןריפאפ יד טאהעג טאה רע ןמז־לב
 םע .םיא ןופ לכליפש סאד ןעמעגוצ ןלעװ רימ ןעװ ,ןריגאער טעװ רע יװ ןעז
 רעדנא ןײק ןבאה רימ ראנ ,רימ טביולג ,ןקיאורמואאב וצ םיא דײל רימ טוט

 .גגולדנאהאב רעשיפארעטאכיספ רעד ןופ לײט א זיא םע :טינ הרירב
 ראפ ארומ באה ךיא — ,סריא טדערעג עזאר טאה — ,טינ סע טוט —
 פאק ריא ןיא ראה עצראװש קינײװ יד — .דײרפ עקיצגײא ןײז זיא םע .םעד
 עריא ןופ ןוא ,ראטקאד ןראפ ,עיורג א ,ןענאטשעג זיא יז .ןדנואװשראפ ןענעז

 •גנולפײװצראפ טקוקעגםיורא טאה ןגיוא

 א טימ ראנ ,קיליפטימ טגאזעג ראטקאד רעד טאה — ,גרעבגזאר סימ —
 ערעזדנוא םעד ראפ ןבאה רימ .ךיז ראפ עבאגפיוא ןא ןבאה רימ — ,ןאט ןטםעפ
 יד ןטלאה טזאלעג טציא זיב םיא ןבאה רימ .קיטקארפ רעזדנוא ןוא ןדאטעמ
 — ןוא ,ןװרעג עגײז ןקיאוראב וצ ידכ ,סנטשרע ,טקעיארפ םעד ןופ ןריפאפ
 רעד ןופ סעצארפ םעד ןיא ןעמוקעגנײרא טינ ןענעז ןריפאפ יד לײװ ,סנטײװצ
 ,דנאטשוצ ןקיטסײג ןײז ןשראפ וצ ןעמוקעג רימ ןעגעז טציא .גנוכוזרעטנוא

 ןפורוצסיורא לולע זיא סאװ ,ךאז רעדעװטעי םיא ןופ ןעמענקעװא ןזומ רימ תא
 ־מוא שיטקאפ ןזומ רימ .םקיפ־עײדיא ןײז טימ סעיצאיצאסא הבשחמ ןײז ןיא
 ןטעב ןזומ ןײלא ךײא לעװ ךיא זא ,ארומ באה ךיא ״דביבס עצנאג ןײז ןטײב
 ףיוא ןלאפ טעװ םאד רעװש יװ סײװ ךיא .טנעיצאפ ןטימ ןעז ךיז ןרעהוצפיוא
 ןבאה רימ ראנ ,ןײלא טנעיצאפ ןראפ ןײז טעװ סאד רעכעלנײפ ךאנ יװ ןוא ךײא
 ךיז טעװ טנעיצאפ רעד זיב ןטראװ ןזומ טעװ ריא .טינ הרירב רעדנא ןײק
 .גנולײטפא רעײרפ רעד ןיא ןריפרעבירא ןענאק םיא ןלעװ רימ ןוא ןרעסעב

 יד ןעגנערבראפ ,םיא טימ ןפערט ךיז ײרפ ןענאק רעדיװ ריא טעװ לאמסנעד
 םעיצאלוגער יד ךיז ןפראװרעטנוא ,עלא רימ יװ ,ןזומ טעװ ריא .םיא טימ טײצ
 ? יוזא טינ ,טגעיצאפ םעד ןפלעה עלא ךאד ןליװ רימ .טוטיטסניא רעזדנוא ןופ

 .ךיז ראפ טגאזעג עזאר טאה — ,ךעלקערש זיא םע —
 יװ ןלאפ ערעכעלקערש אד ןענעז סע ,גרעבנזאר םימ ,רימ טביולג —
 ,שינעעזנײא ליפ טימ טלדנאהעג רימ ןבאה לאפ ןײז ןיא .םנאמסארג רעטםימ
 ־יוױרפ ןבעגעג םיא ןבאה רימ .סעיצאלוגער ענעגײא ערעזדנוא ןגעק וליפא
 זומ טציא .ןטנעיצאפ ערעדגא עלא טגאזעגפא ײז ןבאה רימ םאװ ,םעיגעל
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 ,לכש טימ טלדנאה .ןגעװ הבוט ןײז ןופ עקאט ׳טײבמוא ןא ןרעװ טבאמעג רעבא
 ־סארג רעטסימ ןצראה םוצ טנעאנ ךיז טמענ ריא זא ,ןםיױו רימ .גרעבנזאר םימ

 .דנאטשוצ ןקיטציא סנאמ
 ? םיא וצ ןײגפיורא לאמ ןײא ךאנ ךיא געמ —

 ־עפש — ,טנעדנעטניארעפוס רעד טלכײמש — ,ךאנ ריא טגעמ טנײה —
 .ןעז רימ ןלעװ רעט

 ־טינ ,עטזײלגראפ טימ ןפאג ןוא לוטש א ףיוא ןציז ןפארטעג םיא טאה יז
 יד .קידײל ןעװעג זיא םיא ראפ שיט רעד .ללח ןליוה ןיא ןגיוא עקידנעעז
 ־עג טציא ןבאה ,םיא ףיוא טײרפשעגסיוא ןײז קידנעטש ןגעלפ סאװ ,ןריפאפ

 .ןעמולב טימ עזאװ א ןעמונראפ טציא טאה טרא רעײז .טלעפ
 ערעײז טימ ןרעװ קיטראפ ןלעװ ײז זיב ,לײװרעד ףיוא ראג זיא םע —
 רעד ןיא ןריפרעבירא ךיד ןעמ טעװ םורא געט ראפ א ןיא .ןטנעמירעפםקע
 .ןראפםיוא ןענאק טסעװ ,ןריצאפש ײרפ ןענאק טסעװ .גנולײטפא רעײרפ
 ךיד םענ ,קיזײא ׳ךיד קראטש .ןריפאפ ענײד ןגירקקירוצ ןכיגניא ךיוא טסעװ
 ןטלאהסיוא ןוא תוחוכ יד וצ ןעמוק לעגש טםלאז וד זא ,ןײרא טנעה יד ןיא

 .עבארפ יד
 ןזיװאב ךיז טאה םורא לײװ א ןיא ראנ ,טרעפטנעעג טשינראג ריא טאה רע
 םיא ײב ןבאה ןגיוא יד ,םינפ ןטהרוחש־הרמראפ ןײז ףיוא גנורעטײלסיוא ןא

 .אמאק א ךאנ טפאכעגפיוא ךיז ןטלאװ ײז יװ ״טבעלעגפיוא

 ןעמעגנא טנאקעג טינ ךיז טלאװ םולב־םוקםיביה יד יצ ״טבארט ךיא —
 .לכײמש א טימ רע טגאז — ״טאמילק ןגיה םעד ןיא

 ז םאותאפ —
 ןא גנאל טינ טלאה םולב־ןארדנעדאדאר יד םאװ ,םעד ןגעװ רעלק ךיא *—
 םעד םורא טײרב טנפעעגפיוא ךיז טאה םולב יד יװ ןעזעג טםאה .גנואילב ריא
 טלגנירעגמורא ,ץיםאב־םיװש א ,ןײש רעײז זיא סע ,טםײװ י ןטראג ןיא אד ,ךײט
 ־טילב םולב יד םאװ ,דאש א .ןעמולב־ןארדנעדאדאר ןפמולק עקידגעילב טימ

 .לענש יוזא פא
 טרעדנואװ — ? ןעמולב ןיא טריםערעטניאראפ יוזא וטסיב ןא ןעװ ןופ —

 .עזאר ךיז
 ריא ןיא ןאראלק ןפלעה געלפ .ןעמולב טאהעג ביל קידנעטש באה ךיא —
 א רעזײה ןקאלב יד םורא טקעיארפ־יוב ןײמ ןיא ןכאמ וצ רעלק ךיא .ןטראג
 םײװ ךיא .ןעמולב־סוקםיביה טימ טלגנירעגמורא ץיז לאז םאװ ,ןײסאב־םיװש
 יד ןצנאלפוצרעביא עבארפ א ןראװעג טכאמעג לאמא זיא סע יצ ,טינ ראנ
 ןצנאג א ןא ךאד טלאה םולב יד .טאמילק ןקידנופצ א ןיא םולב־םוקסיביה
 טלאװ סע ? זדנוא ײב רעמוז ןעילב טינ יז לאז םאװראפ ,עדיראלפ ןיא רעטניװ
 עטיור יד ןיא טליהעגנײא ,ןײםאב־םיװש א — ןײש־קיטכערפ יוזא ןעװעג
 .ןלאפנײרא טינ ןלאז רעדניק יד זא ,ארומ ראנ באה ךיא .ןעמולב־סוקםיביה

 ןטדימשעג־טנאה א ,םאצפא םענרעזײא ןקראטש א ןכאמ ןפראדאב טעװ ןעמ
 .ץיסאב םעד םורא םאצפא

 ־וצרעביא עבארפ עטשרע יד ןבאמ טםעװ ,קיזײא ,וד זא ,ףאה ךיא —
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 ,ןרעדנואװ טינ ךיז לעװ ךיא .טאמילק רעזדנוא ןיא םולב־סוקסיביה יד ןצגאלפ
 אקװד ראנ ,טקעיארפ ןײד ראפ יוזא טינ עימערפ א ןגירק ךאנ טסעװ וד ביוא

 .טימעג ןטכײל ןיא עזאר טגאז — ,ןעמולב ענײד ראפ
 ןעמונעג ךיז יז טאה םעד ךאנ .ןסע ןתעב שיט םײב םיא טימ ןםעזעג זיא יז

 ג ץיג וצ ןטײרג
 .ןעז ןגראמ ךיז ןלעװ רימ .קיאור ףאלש ,קיזײא ,טכאנ עטוג א —

 .ראדיראק ןיא טײלגאבםיורא יז ןוא טרעפטנעעג רע טאה —!םעמ ,סעי —
 ־אפ א טריפעגםיורא רעטםעװש־ןקנארק א טאה רדח ןקידתונכש םעד ןופ
 ףיוא ,עטעשטראקעגגײא ןא ,ןסעזעג זיא יז .לוטש־ןדילאװניא ןא ןיא טנעיצ
 ־ראפ ,טםורב רעד ףיוא קידנעגנעה ,ןעקנוזעגרעטנורא פאק רעד ,לוטש םעד

 .הרוחש־הרמ רעפיט ןיא טכארט
 ,יורפ רעקנארק רעד ףיוא טיג קילב ןלענש א ןפראװעג טאה ןאמםארג
 טאה רע זא ,טכאדעגפא םיא ךיז טאה םע .רעטםעװש רעד ןופ םינפ ןפיוא ראג
 סאד יװ ״דײרק יװ םײװ ,זיולב ןוא טעקאנ .םינפ םאד לאמא ןעזעג ואװ־ץעגרע
 זיא ןוא ןגיוא יד לענש טכאמראפ טאה רע .ןעמערב ןא ןגיוא ,תמ א ןופ םיגפ

 .ןײרא רדח ןיא ךיז וצ ןעגנאגעגקירוצ

 ןײז .לטימ־ףאלש א ןעמענוצנײא ןטײנ טזומעג םיא ןעמ טאה טגװא םעד
 ראנ םיא טאה סע .לטימ־ףאלש םעד טקריװעגנגעק טאה ףאלש ןראפ דחפ
 סע םאװ ,עיגראטעל א ןיא ,תושמשהךיב ןטנקלאװראפ א ןיא טכארבעגנײרא
 ־פיוא ןעזעג ךיז רע טאה תושמשה־ןיב םעד ןיא .ףאלש טינ ןוא ראװ טיג זיא
 ןוא ץנאטםבום טינ זיא סאװ ,סעיסנעמיד ןא ללח א ןיא ךײה א ףיוא ןגײטש
 ,גנודאל א ךיז ףיוא טפעלש רע ןוא ,ןקלאװ ןוא ךיור תועירק יװ ראג ,ללח טינ
 יד וצ זיב פארא פאק ןײז טגײב ,םיא טקירדעצ טײקרעװש ריא םאװ ,אשמ א
 .ףיורא־גראב ײז ןגײטש ,דרע רעד וצ ײז ןגײב םאװ ,תואשמ יד טימ ןוא .ינק
 יוזא ןוא ןײלק יוזא זיא יז .אראלק בײװ ןײז טײג טײז ןײז ײב ,ןײלא טינ זיא רע
 .אשמ יד ןפעלש טנעה עניד עטאקילעד עריא טימ םיא טפלעה יז ןוא .לדײא
 ,אשמ רעד רעטנוא ןלאפקעװא יז טעװ רעמאט ,ץראה םאד םיא טקערש םע
 ,ןגאז ריא ליװ רע .ךעלטנעה עניד עלעדײא יד ןכערבעצ ךיז יז טעװ רעמאט
 ,ליטש יוזא זיא םיטש ןײז ראנ ,ןענעראװ יז ליװ רע ,ןפלעה טינ םיא לאז יז זא
 זיא לעק יד ראנ ,רעכעה ןדײר וצ חוכ א ןא ךיז טוט רע .טינ םיא טרעה יז זא
 יז .ןדנואװשראפ יז זיא גנילצולפ .טינ םיא טגלאפ ןוא םיא ײב טמעלקעגנײא
 ־כאנ ,לאמאטימ ןוא .ןײג רעטײװ זומ רע ראנ .ןגיל ןבילבעג ןוא ןלאפעג זיא
 ,םעצײלפ ענײז ףיוא גנודאל יד טזאלעגפא ןבאה ךעלטנעה ענײלק עריא יװ םעד
 קאלב רעצנאג א יװ ךײלג ,טײקרעװש א טימ םיא ףיוא ןלאפעג אשמ יד זיא
 אשמ יד ,טליפעג טאה רע .םיא ףיוא טזאלעגפארא ןעװעג ךיז טלאװ רעזײה
 ,טנעה ענײז ףיוא ,ץראה ןײז ףיוא ךיוא ראנ ״סעצײלפ ענײז ףיוא ראנ טיג טגיל
 עטצעל יד טימ ,ריפ עלא ףיוא ןכארקעג זיא רע ןוא ,רעפרעק ןצנאג ןײז ףיוא
 ןעמוקעגנא ןענעז ערעדנא יד ןוא רע זיב ,ןבילבראפ םיא ןענעז םאװ ,תוחוכ
 ץיק טינ — ,ןעמולב עטיור טלגיפשעגפא ךיז ןבאה םע ןכלעװ ןיא ,רעםאװ א וצ
 ןבאה םאװ ,רעײפ ןעמאלפ ראנ ,סנארדנעדאדאר ץיק טינ ,ןעמולב־סוקסיביה
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 רע ׳רעטיױו ןײג טלאװעג טינ טאה רע .ןײסאב־םיװש םעד ןופ ןגאלשעגםיורא
 ־ךלאק עסײװ םאד םיא ראפ ןזיװעג ךיז טאה לאמאטימ .טלעטשעגפא ךיז טאה
 טריפעגוצ טאה יז .רעטסעװש־ןעקנארק רעד ןופ ןעמערב ןא ןגיוא יד טימ םינפ
 טימ ,טײהרעמוטש ןליופאב םיא ןוא םיא וצ ךעלדער ףיוא לוטש־ןדילאװניא ןא
 טאה רע ןוא .לוטש םעד ןיא ןצעזנײרא ךיז לאז רע ,ןגיוא עטעקאנ עזיולב יד
 ןוא ׳טגלאפעג םיא ענײז לעק יד טאה טציא — ,קעדש ןיא ןעײרש ןבײהעגנא

 .תולוק ענעמונאב טימ ןגירשעג טאה רע
 ןיא ןטנעיצאפ עשירעטםיה ערעדנא טקעטשעגנא ןבאה ןדלאװעג ענײז
 םורא טונימ א ןיא .ןעײרש ןביוהעגנא ךיוא ןבאה ײז ןוא ,גנולײטפא רעד
 רעײפמאלפ ןײא טימ טפאכעגמורא ןעװעג גנולײטפא עטכאמראפ עצנאג יד זיא
 ןײז ײב ןענאטשעג דלאב ןענעז רעטכעװ ײװצ .תולוק ענעמוגאב עדליװ ןופ

 :ליומ םאד טכאמראפ םיא טאה רענײא .טעב
 רעטכעוו רעד טאה — ,לדאנ א ףראדאב רע .ראטקאד םעד ,דגױושעג —

 .ןטײװצ םוצ ןפורעג
 טאה זיוה םאד .ףאלש ןטשלחראפ א ןיא ןלאפעג רע זיא ״לדאנ״ רעד ךאנ
 ־אזיא ןא טרעהעג ךאנ ךיז טאה טראד ןוא אד ןופ .זײװכעלסיב טקיאוראב ךיז
 רעטקינײפעג א ןופ ןעיאװ ןוא ןגאלק םאד יװ ,ןעשטירמ ליטש ,םאזנײא ,טריל

 .היח רעמוטש
 ןופ ריט רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא גרעבנזאר םימ ןעװ ,גאט ןטײװצ ןפיוא
 טראד זיא עכלעװ ,רעטםעװש־ןקגארק יד טאה ,גנולײטפא רעטכאמראפ רעד

 :ריא וצ ןפורעגנא ךיז ,לשיט א ײב ןםעזעג
 ןטכענ ךײא ךאד טאה ןיטראמ .רד ראנ ,גרעבנזאר םימ ,לחומ טײז —

 .טנעיצאפ םוצ ןעמוקנײרא טיג טנאק ריא זא ,ןסיװ טזאלעג
 .ןיטראמ .רד ןעז זומ ךיא —

 ־ראפ רעײז זיא ןיטראמ ראטקאד ,גרעבנזאר םימ ,דײל רימ טוט סע —
 ,ןעניטעלוב יד ןופ דנאטשוצ ןײז ןגלאפכאנ טנאק ריא .ןגראמירפ םעד ןעמונ

 .ןאמםארג רעטסימ ראפ קיםעמלגער וצ־ןלעטש רימ סאװ
 ךיז ןיראטערקעם יד טאה ,ןײגםיורא םײב ןטלאהעג טאה עזאר ןעװ

 :ןפורעגנא
 ןםײהעג רימ טאה ןיטראמ ראטקאד .םעפע ךאנ ,גרעבנזאר םימ ,אי —
 ,זיוהטסאג םעד ןופ רדח םעד ןעײרפאב ןוא טוג יוזא ץיז טלאז ריא ,ןגאז ךײא
 ׳רדח א ןעמענראפ רעײא ראפ טיונ ןײק רעמ אטינ זיא םע .טמענראפ ריא םאװ
 טינ טעװ ריא .טסעג ערעדנא ערעזדנוא ראפ ןבאה םיא ןפראדאב רימ סאװ

 ראטקאד טגאז ,טײצ רערעגנעל א ראפ טנעיצאפ םעד טימ ןעז ךיז ןענאק
 .ןיטראמ

 קעװא זיא יז .ךיז טימ ןוט וצ סאװ ,ץיג וצ ןיהואװ טםואװעג טינ טאה יז
 ־נעמאזוצ א ׳טצעזעגקעװא ךיז טאה ,לבלעװעג ןײז ןיא ,ןײטשרעבליז השמ וצ
 ־עג זיא םאװ ,לקגעב ןקיצנײא םעד ףיוא ,עטעשטראקעגנײא ןא ,ענעכארבעג
 רעטניה ןענאטשעג זיא ןײטשרעבליז .ןגיװשעג ןוא ,לבלעװעג ןיא ןענאטש
 ־עגפא .הנוק א טימ טקםעעג ךיז עניװאנ א ןיא טאה רע ואװ ,קנאבלאצ רעד
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 גרעבנזאר םימ וצ ןעגנאגעגוצ ןײטשרעבליז זיא ,הנוק ןטימ ןראװעג טקיטראפ
 •ןראװעג ראלק ץלא םיא זיא ריא ףיוא קילב ןטשרע ןטימ

 ןעמ זיב ,ןטאט א ןגעק טרילופינאמ ןוז רענעגײא ןא זא ,יאדװא —
 םײב ןטאט םעד ןענעשרי ליװ רע לײװ ,זיוה־םיעגושמ א ןיא םיא טקאפראפ

 •ןעזאר ףיוא פאק ןטימ ןײטשרעבליז טלקאש — ,ןבעל
 .ךיז יז טרעדנואװ — ? ריא טנײמ ןעמעװ —

 .ןאמםארג ראזאל רעטסימ ,םאבעלאב רעײא — ? ןײמ ךיא ןעמעװ —
 קיזײא זיא םאבעלאב ןײמ ,סאבעלאב ץימ טינ זיא ןאמםארג ראזאל —

 .ןאמסארג
 ץיז חעכאשראפ ןוז םעד ןפלאהעג ריא טאה םאװראפ ,יוזא ביוא —

 ? סאבעלאב רעײא זיא םאװ ,רעטאפ םענעגײא
 .ךײאיטימ ךיז ןגירק וצ ןעמוקעג טינ ןיב ךיא ,ןײטשרעבליז רעטםימ — .
 .טראנעגפא טינ םיא טאה רענײק — .ץױועג טימ טדערעג ןיוש טאה יז ןוא —

 .קנארק זיא ןאמסארג רעטסימ
 רעדעי .זױה־םיעגושמ ןיא ןראװעג קנארק זיא ןאמםארג רעטםימ —
 טלאװ ןוז רעגעגײא ןא ןעװ ,ןעניז ןופ דעטגורא טלאװ טרא ץיז ףיוא רענײא
 קנארק זיא רע .זיוה־םיעגושמ ןיא ןטאט םעד ןצעזוצנײרא טעװערװענאמ
 טעװ סאד זא ,טםואװעג דלאב ןבאה רימ .קיטײװצראה ןופ ,רעצ ןופ ןראװעג

 .ףוס רעד ןײז
 ־גײרא טינ םיא טאה רענײק ,ןײטשרעבליז רעטסימ ,ריא טדער סאװ —י

 .ןײװעג ןיא יז טגאז — ,טראנעג
 ־עג טאה רעיאל רעד זא ,טםיױו טאטש עצנאג יד ,גרעבגזאר םימ ,אי —
 רעיאל םעד טימ ןדנובראפ ךיז טאה שטגעמ רעד ןוא ,ןשטנעמ א רעהא טקיש
 םיא ,ןקיאמ טעבראאב ײז ןבאה עדײב ןוא ,ןײטשנראב םעד ,רעלדניװש םעד
 םעד לציפש א ךרוד ןגירקסיורא לאז רע זא ,ןקארשעגנא םיא ,טלעג ןבעגעג
 טקאפראפ םיא ײז ןבאה וױרב מעד טימ ןוא — ,ןאמסארג רעטסימ ןופ וױרב
 ןענאק ראג לאז ךאז אזא זא ,קידנעײרשלמיה זיא םע .זיוה־םיעגושמ ןיא

 .םעד ןיא ןפלאהעג ײז טאה ריא ןוא — ״דחיצר זיא םע ,ןרעװ ןוטעגפא
 .יז טגערפ — ? ךיא —

 .טקעיארפ םעד ןריפוצסיוא טרעטשעג םיא טאה ריא .אי —
 ןופ טאטלוזער רעד ,טײקנארק ןײז ךאד זיא טקעיארפ רעד רעבא —

 .שינעדײרנײא ןײז
 זיא רע .טקאפ א רעדא ,שינעדײרנײא ןא יצ ,קוליח רעד זיא םאװ —
 ־עגנײא טלאװ טקעיארפ רעד ןוא ,ןסיװעג ןטכעלש א ןופ ןראװעג טקינײפעג
 םוצ טכארבעג םיא טאה םע סניוזא םאװ ,סע טרא ןעמעװ .ןםיװעג ןײז טליטש
 ץילא רע ןוא ךאז עטוג א ןופרעד ןעמוקעגםיורא טלאװ םע יבא ,טקעיארפ

 ךיז טאה ריא ?טציא זיא סאװ ,טציא ןוא .ןראװעג ןפלאהעג םעד ךרוד טלאװ
 ןא ףיוא רע זיא טציא ןוא ,זיוה־םיעגושמ ןיא םיא ןקאפוצנײרא טגײלראפ

 .ןראװעג עגושמ ןתמא
 .קערש טימ סיוא יז טפור — ? עגושמ זיא רע זא ,טגאזעג ךײא טאה רעװ —
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 ־ייא רעײא ךײא טקינײפ טציא ןוא •םינפ רעײא ןיא סע ךאד עז ךיא —
 .ןםיװעג רעגעג

 .ןפלעה טזומעג םיא ךאד טאה ןעמ —
 ןענעשרי לאז דע זא ,ןוז ןײז רעדא ,ןאמםארג רעטםימ — ,ןפלעה ןעמעװ —
 םעד טימ זא ,טנײמ ריא ביוא ,גרעבנזאר םימ ,ןײנ ל ןבעל םײב רעטאפ םעד
 טינ טעװ םיװײד רעטםימ .העוט ךיז ריא טנעז ,ןסאלשעגפא ןינע רעד זיא
 .ןראװעג ןעגנאגאב זיא םאװ ,לדניװש םעד ןופ ןטקאפ עלא טאה רע .ןגײװש

 .ןרעטיצפיוא טעװ טלעװ יד זא ,דלאװעג אזא ןבײהפיוא ןלעװ רימ
 זיא ןוא יסקעט א ןעמוגעג טאה יז .לבלעװעג ןופ ןפאלעגםיורא זיא יז
 טגעדפעג יז טאה רעיוט םײב רמוש רעד .ןײרא לאטיפש ןיא ןראפעגקירוצ
 ־ריםאפ א ,לטראק סאד ןזיװעג םיא טאה יז ןעװ .לטראק־טירטנײא ןא ףיוא

 ןבעגעג ריא טאה סאװ ,טנעדנעטגיארעפום םעד ןופ ןבירשעגרעטנוא ,לטעצ
 :טגאזעג רמוש רעד טאה ,גאט ןופ טײצ רעדעי וצ לאטיפש ןיא טירטוצ ןעײדפ א

 .סיפא ןיא ןעגנילקנא זומ ךיא .טריםאק זיא לטראק רעײא —
 םעד ןיא לאמ קיצנײא־ןײא ןעמוקוצנײרא טביולרעד ריא טאה םיפא רעד
 ןכאז עריא ןעמענוצקעװא ףיוא ,רמוש א ןופ גגוטײלגאב רעד ןיא ,טוטיטסניא

 .ןוטעג יז טאה סאד ןוא .זיוהטסאג ןיא רדח ריא ןופ
 םעד ןיא .ךיז טימ ןוט וצ רעטײװ םאװ טםואװעג טינ יז טאה רעדיװ
 ןראזאל ,ןײלא ענײא ןײטשנײא טלאװעג טינ יז טאה קורבגנירפס ןיא לעטאה
 טראװעג טאה ןוא לאזקאװ םוצ ןראפעגוצ יז זיא ,ןעגגילקנא טלאװעג טינ יז טאה
 ןצונאב טלאװעג טינ ךיוא טאה יז) לעשאר־ױנ ןײק ,םײהא ןראפ וצ גוצ א ףיוא
 ןיא ןװיטם ןקוק טמעשעג ךיז טלאװ יז לײװ ,ליבאמאטיוא םנאמסארג טימ ךיז

 .(ןײרא םינפ
 לעשאר־ױנ ןזאלראפ טעװ יז זא ,ךיז ײב טכאמעגפא יז טאה געװ ןפיוא
 עריא ןרידיװקיל זומ יז ..לעטאה א ןיא קראי־ױנ ןײק ךיז ןבײלקרעבירא ןוא
 יז .ײז טימ ןוט וצ םאװ רעמ טינ טאה יז .ןאמסארג עילימאפ רעד טימ םיקסע
 גונעג .ןבעל ןיא סערעטניא םענעגײא ןא ןעניפעג ,ןבעל ײנ א ןבײהנא זומ
 ןםיורג םעד ןיא ןעמוקעגנײרא יז זיא רעבא םיוק .םגאמסארג יד ראפ טבעלעג
 לאמ ראפ א ןיוש ןעמ טאה דגלײא־גנאל ןופ זא ,טרעהעג טאה ןוא זיוה ןטםופ
 ־קירוצ טנאקעג טינ ךיז יז טאה ,ריא ףיוא טגערפעגכאנ ךיז ןוא ןעגגולקעגגא

 זא ,ןםיװ טזאלעג ריא טאה ןעמ .םיפא םראזאל ןעגנולקעגנא טאה ןוא ןטלאה
 יז .לעשאר־ױנ ןײק געװ ןפיוא זיא ןוא טראד ןופ קעװא גנאל טינ זיא ראזאל
 :ריא טימ טײרפרעד ךיז טאה ןירעטעק .דנלײא־גנאל ןײק ןעגגולקעגנא טאה

 .ןעגנולקעגנא לאמ ראפ א ןיוש ריד ןבאה רימ ? עזאר ,וטםיב ואװ —
 וצ לעשאר־ױנ ןיא ריד וצ טציא טראפ רע .טקיאורמואאב רעײז זיא ראזאל
 יװ ןרעװ ראלק טעװ םע זיב זדנוא טימ ןעניואװ טזומ וד .זדנוא וצ ךיד ןעמענ

 .ריד ראפ טײרג ץלא אד ןבאה דימ .רעטאפ ןטימ טלאה סע
 טנאקעג טינ טאה יז םאװ ,סלופמיא ריא זיא ,ןעמוקעגנא זיא ראזאל ןעװ
 ןפיוא ןלאפעג םיא זיא יז .זדלאה ןפיוא םיא ןלאפ וצ ןעװעג ,ןטלאהקירוצ

 .ןרערט ןופ ךארבסיוא ןא ןיא זדלאה



 ־רעביא ץלא רימ טאה טנעדנעטניארעפום רעד ,גנידצלא סיױו ךיא —
 יד טרעטשעג טאה רע .מבאנ עטכעלש א טאהעג טאה עטאט רעד .ןבעגעג

 .טקיאוראב רעקינײװ־רעמ רע זיא טציא .ןטנעיצאפ ערעדנא

 טאה םאד .טקעיארפ ןופ תיפאפ יד םיא ןופ ןעמונעגקעװא ןבאה ײז —
 .טרעטשעצ ןצנאגניא םיא

 ־נעמענגײא ,יז טעלג ןוא ראזאל טגאז—ןוט וצ ןבאה ײז סאװ ,ןםײװ ײז —
 .ןרעטש טינ ײז ןעגאק רימ ,ןרעטש טיג ײז ןראט רימ — .לםקא ןרעביא ,קיד

 .םיא וצ וצ טינ רעמ ךימ ןזאל ײז —

 ראט רעטאפ רעד זא ,טגאזעג רימ ןבאה ײז .ןײז יוזא סע ףראד אמתםמ —
 זיב ,ןשטנעמ ןטםטנעענ םעד ןופ טינ וליפא ,ןרעװ טרעטשעג טינ םענײק ןופ
 ןבאה ײז םאװ ,גנושראפסױא רעד טימ ןצנאגניא ןרעװ קיטראפ טינ ןלעװ ײז

 .ןבײ״דעגנא טציא

 ז טםילאיצעפם ןסיורג א םיא וצ ןעגנערבםיורא טינ רימ ןענאק ,ראזאל —
 ־טםילאיצעפס א ,ואװשרעדנא רעדא קראי־ױנ ןיא ,ץעגרע ןײז ךאד זומ םע

 ? רימ ןגײװש םאװ .ןעמאנ ןםיורג א טימ רעטאיכיםפ
 ־אב סאװ ,םיריוטקאד יד רעדײא ,עזאר ,ןוט טשינראג ןענאק רימ —

 ןיא זיא עטאט רעד .זאנגאיד רעײז ןבעגםיורא טיג ןלעװ ,טציא םיא ןעלדנאה
 ןעגנערב ןזומ םיריוטקאד יד ןוא ,טכירעג ןופ לעפאב ןפיוא טוטיטםניא םעד
 ־ראג רימ ןענאק לאמםנעד זיב .ןעניפעגסיוא ןלעװ ײז םאװ ,טכירעג ןראפ

 •ןוט טשינ

 .ליטש רעד ןיא טלמרומעג עזאר טאה —:ךעלקערש ,ךעלקערש —
 עטאט רעד .ךיז קיאוראב ,זיא סע יװ ןעמעננא ץלא זומ ןעמ ,עזאר —
 ןופ םעיצוטיטםניא עטשדע יד ןופ ענײא זיא ״אדסח־תיב״ .טנעה עטוג ןיא זיא.
 טציא םענ ,עזאר ,לדײמ טוג א ײז .דלודעג ןבאה זומ ןעמ .דנאל ןיא טראס םעד
 ׳ןירעטעק •דנלײא־גגאל ןײק ןראפ רימאל ןוא ןכאז ענײד ןופ ראפ א ףיונוצ
 ןטאט םעד ? ןײלא ןוט אד וטסעװ םאװ .ריד ףיוא םיורא ןקוק עלא ,עזיאול
 .ןראפ רימאל ,םוק .ןרעװ קנארק ןײלא ךאנ טםעװ וד ןוא ,ןפלעה טינ וטסעװ
 רענײא ןפלעה ןוא ןעמאזוצ עלא ןײז רימ ןזומ ,טײצ רערעװש רעד ןיא ,טציא

 .ןרעדנא םעד
 רעדנא ןײק טאהעג טינ טאה יז ־.הרידב רעדגא ןײק טאהעג טיג טאה יז

 .טעפש־וצ ןעװעג זיא ןבײהוצנא ןבעל ײנ א ןוא ,מײה
 ,רימ ןגעװ ,ריד ןגעװ ןכאז עכעלקערש עכלעזא טגאז ןעמ ,ראזאל —
 קידנציז ,געװ ןפיוא טגאזעג עזאר טאה — ,קורבגנירפס ןיא ןעמעלא זדנוא ןגעװ
 לסיבא טאהעג ןיוש ךיז טאה יז ןעװ ,ליבאמאטיוא ןײז ןיא ןראזאל ןבעל

 .טקיאוראב
 סגטאט םעד ךאד זיא ,ןליװ ײז םאװ ,עקיצנײא סאד .עזאר ,םע סײװ ךיא —

 ןבעג ײז לעװ ןוא דנאל סאד ןפיוקראפ ךיא לעװ ,ונ .קורבגנירפם ןיא דנאל
 .טלעג סאד

 םעד טרעהעג םראפ־טימס יד .דנאל סאד ןפיוקראפ טינ טםלאז ,ןײנ —

307 



 — ,ןײז לחומ טיג לאמנײק דיד םאד טעװ רע .טינ סע וט ,ךיד טעב ךיא .רעטאפ
 .עזאר טגאז

 .ןרעװ טנוזעג ראנ רע לאז ,דעטעפש ןעז רימ ןלעװ סאד ,טײרלא —

 ןופ םיריוטקאד יד ןבאה ןעגנאגעגסיוא ןענעז געט קיסײרד יד רעדײא ךאנ
 ןיא טכירעג־טײבארפ ןיא רעקראפ רעטכיר םוצ טלעטשעגוצ ״אדםח־תיב״
 םעד ןופ דנאטשוצ ןקיטםײג םעד ןגעװ ןענופעגסיוא ןבאה ײז סאװ ,קורבגנירפס
 ראנ ,טקעדעגפיוא טינ ײז ןבאה םײנ ןײק .ןאמסאדג קיזײא רעטסימ ,טנעיצאפ
 ־יםפ עקידרעירפ יד ןופ זאנגאיד םעד טקיטעטשאב ןכירטש ענײמעגלא ןיא
 זיא םאװ ,סקעלפמאק־דלוש ןרעװש א ןופ טדײל טנעיצאפ רעד .סרעטאיב
 יד ףיוא .גנואיצרעד רעירפ ןײז ןופ גנוקריװ רעד ךרוד ןראװעג ןפורעגםיורא
 רעד ךרוד ןראװעג טרעגרעראפ דנאטשוצ עקיזאד רעד זיא ןראי ערעטלע
 ־יטס ,ךראמ ןפיוא סיזארעלקם־אירעטרא רעדא ,םעירעטדא ןופ גנוטראהראפ
 ךרוד ןעמוקעג אמתסמ םיא זיא סאװ ,גנולםײרטפיוא־ןװרענ א ךרוד טרילומ
 ׳םעיצאניצולאה עכעלנײפ ןופ טדײל טנעיצאפ רעד .בײװ ןײז ןופ טיוט םעד
 ־ןװרענ רעד ןופ גנורעטשעצ אזא .עירעטסיה רערעװש ןופ זײװנטײצ טײלגאב
 טינ ,םישעמ ענײז ראפ ךעלטראװטנאראפמוא טנעיצאפ םעד טכאמ םעטםיס
 סיורא־טזײװ רע םאװ ,עיגרענע םאמ רעלאמראנ ךעלרעסיוא רעד ףיוא טקוקעג
 ,זיא טנעיצאפ רעד .גנוגערפיוא רעזעװרענ ןופ טאטלוזער א ןײז ןאק סאװ ןוא
 ,ןסקעלפער עקידלכש ןופ לארטנאק םעד ןופ ײרפ ,םישעמ ץיגאב וצ לולע ׳ןכב
 ןפיוא .הביבס ןײז ןופ ןשטנעמ ײם ,ןײלא םיא ײם ןדאש ןעגנערב ןלאז סאװ
 טוטיטסניא־לײה םעד ןופ םיריוטקאד יד ןעמוק גנושראפםיוא רעײז ןופ טנורג
 ־טײבארפ םעד ןרידנעמאקער וצ בוח רעײז זיא םע זא ,דיפסיוא וצ ״אדסח־תיב״,
 לאז ,ןאמסארג קיזײא רעטםימ ,טנעיצאפ רעד זא ,קורבגנירפס ןיא טכירעג
 עטינעג ןופ החגשה ןוא גנולדנאהאב רעטנענאמרעפ רעד רעטנוא ןבײלבראפ

 .עקנארק־קיטסײג ראפ עיצוטיטםניא ןא ןיא םיריוטקאד
 רעקראפ רעטכיר טאה ,םיריוטקאד יד ןופ גנונײמ רעד ףיוא ךיז קידנציטש
 ןא ןיא ןאמסארג קיזײא ןטלאה וצ לעפאב־טכירעג ןײז טפארק ןיא טזאלעג
 ־קאד ןופ ןרעװ טרעלקרעד טעװ רע זיב ,עקנארק־קיטסײג ראפ עיצוטיטסניא
 ־רעפ ןײז ןיא ײס טײקידנעטשבלעז ףיוא קיאײפ ןוא טנעטעפמאק ראפ םיריוט
 ־נארט ןוא םיקסע ענײז עלא ןופ גנוריפ רעד ןיא ײס ,גנוטלאהרעד רעכעלנעז
 ןבײלבראפ וצ טמיטשאב ןאמםארג ראזאל טרעװ לעפאב םעד טימ .סעיצקאז
 םעד ןופ רעטיהפא ןוא רעעזפיוא ,ראטארטסינימדא רעטקיטכעמלופאב רעד
 ןופ לעפאב רערעטײװ א זיב ,ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטפעשעג עלא סרעטאפ

 .ןופרעד ןעײרפאב םיא טעװ טכירעג
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 ןריובעג טרעװ רע יװ ׳טיוט ןופ שוח םעד טימ ןריובעג טרעװ שטנעמ רעד
 ־גישמ טינ ןאק ןעמ ־ טיוט זיא ןבעל זא ,זיא תמא רעד .ןבעל ןופ שוח םעד טימ

 .טיוט ןופ ןייזטםואװאב סאד טינ טאה ןעמ ביוא ,ןבעל ןײז
 ,טיוט םוצ שינעטלעהראפ םגשטנעמ םעד ןיא סעזאפ ײרד ןאראפ ןענעז סע
 א רעדא דניק לאמראנ א .טנגױ יד ןוא טײהדניק יד זיא עזאפ עטשרע יד
 .ןבראטש לאמא טעװ רע זא ,ןלעטשראפ טינ ןפוא־ןיאב ךיז ןאק לגנײ לאמראג
 רענעגײא ןײז ןיא ,הביבם ןײז ןיא ,טירט ןוא טירש ףיוא טיוט םעד טעז רע
 .פא־טבראטש עבאב א ,עדײז א ,המחלמ רעד ןיא טלאפ רעדורב ןײז :החפשמ
 ערעדנא עלא ראנ רעבא ,אד זיא טיוט רעד ,טיוט םעד טינ טנקײלראפ רע ,אי
 ןופ ,טיוט ןגעק הדירמ ןופ עזאפ יד זיא םאד .רע טינ ,ןבראטש ןלעװ ןשטנעמ

 .ךיז ראפ םיא ןכאמ לטב ןופ ,ךיז ראפ םיא ןענעקײלראפ
 םנשטנעמ םעד ןיא ןראי עלעטימ יד ,עזאפ עטײװצ יד טמוק ךאנרעד
 טנאקאב יוזא טײצ רעד טימ טרעװ רע .טיוט םעד ןא ןיוש טמענ רע .ןבעל
 ןופ ליפ .הביבם רענעגײא ןײז ןיא תיב־ןב א טרעװ טיוט רעד זא ,טיוט ןטימ
 טביולג רע הא ׳טיוט םײב ןיוש ןענעז עטנאקאב ,טנײרפ ״דחפשמ רענעגײא ןײז
 ןופ ןטיהםיוא ךיז ףראדאב ןעמ ראנ ,ןכײרג םיא ךיוא טעװ טיוט רעד זא ,ןיוש
 טײצ יד זיא סע .רעגנעל םאװ ףערטנעמאזוצ ןופ טנעמאמ םעד ןעיצפא ,םיא
 ןעגנוטםעפ טיוב שטנעמ רעד .ןראי עטםשיגרענע יד ,עטםקיטײצ יד ״דרובג ןופ

 ןא־טלמאז ,ןײרא רעײפ ןיא רעמ טינ טגנירפש ,טנוזעג םאד פא־טיה ,טיוט ןגעק
 וענאק וצ ,ןראי ערעטלע יד ןיא רעכיז ןוא םעװקאב ןבעל וצ — םנגעמראפ

 .רעגנעל םאװ טיוט ןופ גנורעגאלאב יד ןטלאהםיוא
 טכאמ שטנעמ רעד .ןראי ערעטלע יד ןופ עזאפ עטירד יד טמוק ףוס םוצ
 טרילראפ רעמ ץלא ,םיא ןיא ןײרא טםקאװ רע רעמ םאװ .טיוט ןטימ םולש
 ריא ראפ ןקארשעג יוזא ךיז טאה רע סאװ ,שינעמײהעג עשיטסימ ןײז טיוט רעד
 א טעמכ ,רעטנאקאב ,רעשימײה םיא טרעװ טיוט רעד .ןראי עגנױ עגײז ןיא
 וצ טרא ןא ,ןיהא ןעמוק וצ םײה א ,ןראי ערעטלע יד ףיוא רעגראזאב א .בורק
 ,טמענאב רע זיב טיוט ןראפ קיטײצ טײצ רעד טימ רע טרעװ יוזא ןוא .ןעור

 .ןײרא ןבעל ןקיבײא ןיא ןריובעג ײנ ןײז זיא סאד זא
 ,זדנוא ןופ רעכעלטיא .ליװ רע ןעװ ,לאמסנעד ראנ טבראטש שטנעמ רעד
 יצ ,ןרעהעג טיג לאז רע הטיש רעשיפאסאליפ רעדא הנומא ןא ראפ סאװ וצ
 ,רעטומ א ןכוז ךיז טםואװאבמוא ,װיטקניטםניא טעװ ,וױסאפ רעדא וױטקא
 ,רעטומ יד טניפעג רע ביוא .ןײרא ןבעל ןקיבײא ןיא ןרעבעג םיא לאז םאװ
 ןא־טגײנ סאװ ,דגיק ןפלאהאבמוא ןא יװ ,טנעה עריא ןיא רעביא ךיז רע טיג
 ןא־ןפור רימ סאװ ,זיא םאד .טסורב םרעטומ רעד ןיא ץוש טכוז ןוא לפעק םאד
 ,ןריולראפ יז טאה רע ביוא — ,רעטומ ןײק טינ טניפעג רע ביוא •טיוט רעטכײל
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 רע ןוא ,ןבראטש וצ ארומ רע טאה לאמםנעד — ,טאהעג טינ לאמנײק רעדא
 רעביא טײטש סאװ ,טיוט םעד רזכא םעד ןגעק לגענ ןוא ןײצ טימ ןפמעק טעװ
 ןא רימ ןפור םאד ןוא .ןפעק וצ םיא טײרג ,טנאה רעד ןיא קאה א טימ םיא

 .טיוט רערעװש

 לאמנײק רע טאה רשפא ןוא ,רעטומ ןײז ןריולראפ טאה ןאמסארג קיזײא
 טאה ראפרעד .ןײרא טיוט ןיא ןרעבעג םיא לאז סאװ ,רעטומ ןײק טאהעג טינ

 .ןבראטש וצ טאהעג ארומ רע

 ןופ סרוק רעד זא ,טרעלקרעד ןבאה ״אדסח־תיב״ ןיא םיריוטקאד יד
 טנעיצאפ םעד ןכאמ וצ ,ןאק ןעמ סאװ ,ץלא ןוט וצ ,רקיע רעד ,ןײז טעװ עיצארוק
 ־ראפ ןוא ,טסײרט ןוא החונמ םיא ןעגנערב וצ ,קיאור םיא ןטלאה וצ ,םעװקאב
 םיא ןיא ןקעװפיוא רעדא ,ןװרענ ענײז ןרעדורפיוא ןאק םאװ ,ץלא ןדײמ
 טלעג ץיק ןיא .ןעװעג םיכסמ טאה ראזאל .תונורכז עקידנרעטשעצ עכעלנײפ

 .ןײז טינ העינמ ןײק טעװ

 טנעיצאפ םעד ןעמ טאה םיריוטקאד יד ןופ גנוכוזרעטגוא רעד ךאנ דלאב
 רע .לאטיפש ןופ לגילפ ןרעײרפ םעד ןיא ןטכאמראפ םעד ןופ טריפעגרעביא
 גאטײב םיא ןענידאב וצ רעטםעװש־ןקנארק ענעגײא ענײז טאהעג טציא טאה
 ןטימ וױטס .ןגיוא יד ראפ ןעזעגנא טינ רע טאה רעטכעװ ןײק .טכאנײב ןוא
 ,ראפסיוא ןא ףיוא םיא ןעמענ וצ גאט ןכעלטיא ןעװעג טײרג זיא ליבאמאטיוא
 .רעטכעװ ןײק טינ ,רענידאב־לאטיפש א ןופ החגשה רעד רעטנוא ,ךיז טײטשראפ
 ןראפםיוא טנאקעג רע טאה ,טוטיטסניא םעד ןיא ןעװעג זיא ללכ רעד יװ ןוא
 ןפיוא סיורא ,טסײה סאד ,״םקניל ףיוא טינ לאמנײק ,םטכער ףיוא קידנעטש״
 גרעבנזאר סימ טאה ךיוא .קורבגגירפם ןופ גנוטכיר רעד ןיא טיג ראנ ,דנאל
 טיזיװ א טימ םיא וצ ןעמוק וצ ״שנאלב טראק״ א ,לטראק א קירוצ ןגארקעג
 ,ןסײהעג טאה סע סאװ ,טײצ רעקיםאפ רעדעי וצ םיא טימ ןעגנערבראפ וצ ץא

 בילוצ ,טאה יז .ור ןײז ןיא ליפוצ םיא ןרעטש טינ ןוא םאמ יד ןפאכוצרעביא טינ
 .קורבגנירפם ןיא ״ןיא״ רעד ןיא ןגיוצעגרעביא ךיז ,םעד

 ־פא רעײרפ רעד ןיא לאמ ןטשרע םוצ ןעזרעד םיא טאה עזאר ןעװ
 ראפ ירפ־וצ ךאנ זיא םע זא ,טגראװעג םיריוטקאד יד ןבאה ןראזאל)גנולײט
 ־נײרא דעטאפ םעד ךאנ ןאק ךיז־ןזײװאב ןײז לײװ ,רעטאפ םוצ ןעמוק וצ םיא
 טײװ יוזא ;טנעקרעד טינ טעמכ םיא יז טאה ,(עירעטםיה ןיא קירוצ ןעגנערב
 זיא רע .ךיזךעמענאב ןײז ןיא ײם ,ןעזסיוא ןײז ןיא ײס ןטיבעג ךיז רע טאה
 ןבאה רעכעל ,ןלאפעגנײא ןקאב יד .גאװ ךם א ןריולראפ טאה ,ןראװעג רעניד
 ,קראטש ןוא לופ קידנעטש ,זדלאה ןײז ןיא ןוא ,ליומ ןײז םורא ןבארגעג ךיז
 ־טנעװ יװ ןטינשעגםיורא ךיז ןבאה םאװ ,רענײב עפראש ײװצ ןזיװעג ךיז ןבאה
 ,פארא ןוא ףיורא קידנפיול פאנק־לגראג ןטימ ,טױה רעקירעבאלש רעד ןופ ךעל
 ןבארגעגגײא רעפיט ןגיוא יד .ןעגנאפעג ןעװעג טראד זיא םאװ ,לזײמ א יװ
 יד ךרוד טקוקעגסיורא ןבאה ןעלפאצראװש יד ןוא ,ןײב־ןרעטש ןײז רעטנוא
 טקוקעג טינ ריא טאה רע .ביוש רענעפאלראפ א ךרוד יװ ןעלסייװ עטזײלגראפ
 ,עבט ןײז ץיז טגעלפ סע יװ ,םיא וצ טדערעג טאה יז ןעװ ,ןײרא םינפ ןיא ךײלג
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 ןטלאהאב וצ סאהעג םעפע טלאװ רע יװ ׳קילב ריא ןפערט וצ ןטימעגסיוא ראג
 .ריא ןופ

 ,גגוטלאה ןײז רעװש ןפארטעג יז טאה ןעזםיוא ןײז ןופ רעמ ךאנ רעבא
 טשינראג ׳טליטשראפ יוזא ,קיאור יוזא ןטלאהעג ךיז טאה רע .ךיז־ןעמענאב ןײז
 ,טײקבעלגעװאב רעקידעבעל ןײז ןיא םיא ןעז וצ ןעװעג טניואװעג זיא יז יװ
 ןסעזעג טלאװ םע יװ ךײלג ,םיא ןופ טדמערפעגפא טליפרעד ךיז טאה יז זא

 .לאמ ןטשרע םוצ טפערט יז סאװ ,שטנעמ רעדמערפ א ריא ראפ
 .רעסעב ךיז טםליפ וד זא ,ךיז טםרעסעב וד זא ,ןגאז םיריוטקאד יד —

 .פאק ןטימ קידנעלקאשוצ ,רע טגאז — ,יוזא ביולג ךיא ,אי —
 ?טכאנ יד ןפאלשעג וטםיב יװ —

 .ליטש רע טרעפטנע — ,טכעלש טינ —
 ןײד ןיא ןראפםיוא ןעגאק טציא טסעװ וד זא ,טגאז ןיטראמ ראטקאד —

 .ליבאמאטיוא
 .ןײפ רעײז —

 טםליװ .טסליװ וד ראנ ןעװ ,ןריצאפש ןטראג ןיא ןײגסיורא ךיוא טםנאק —
 ןיא ןענעז םנארדנעדאדאר יד .ןםיורד ןײש יוזא זיא םע ? ןײגסױרא טציא

 .גנואילב רעלופ
 .ןײנ ףיוא פאק ןטימ טלקאשעג רע טאה — ,קנאד א ,ןײנ —

 ליװ רע .ןטראג ןיא ןײגוצסױרא ךאװש־וצ ךאנ זיא ןאמסארג רעטסימ —
 רעטסימ ,תמא טינ ,רעטצנעפ ןכרוד ןקוקםיורא ץא לוטש ןפיוא אד ןציז רעםעב
 ןשיק םעד קידגכאמטכערוצ ,רעטסעװש־ןקנארק יד ןא ךיז טפור — ז ןאמםארג

 .פאק ןײז רעטניה לוטש ןופ לטנעװ ןפיוא
 .פאק ןטימ וצ רע טלקאש — ,יטאראד ,אי —

 קיטײװ ראפ ןײא ךיז טעשטראק ץראה ריא •לײװ א טרעלק גרעבנזאר םימ
 ןא ןפורסיורא אקװד ליװ יז .םאבעלאב ריא ןיא טעז יז סאװ ,טײבמוא םעד ןופ

 .ןדײר ןרעה םיא ליװ יז ,םיא ןיא ליפעג ןופ קורדםיוא
 ןגירקקירוצ טציא וטםנאק ,טםליװ וד ביוא זא ,טגאז ןיטראמ ראטקאד —
 םעד ןעגנערבוצפיורא שינעפאלקצראה טימ ךיז יז טגעװרעד — ,ןריפאפ ענײד

 .עיצקאער ןײז ןעז וצ ידכ ,טקעיארפ
 .ןײרא ללח ןיא ןגיוא עטזײלגראפ יד טימ טקוקעג ,ןגיװשעג טאה רע

 ןעמענראפ ריד טעװ םאד .טקעיארפ ןײד ףיוא ןטעברא טציא טסנאק וד —
 .ןענאמרעד וצ לאמארעדיװ ךיז יז טגעוזרעד — ,טײצ יד

 .םוטש טקוק ןוא טגײװש ןאמםארג

 .טעברא טימ ךיז ןעמענראפ וצ דימ־וצ ךאנ זיא ןאמםארג רעטסימ —
 יד טגאז — ? ןאמסארג רעטםימ ,תמא טיג ,ןרעסעב ךיז טעװ רע ןעװ ,רעטעפש

 .רעטסעװש־ןקנארק
 •פאק ןטימ וצ רע טלקאש — ,יטאראד ,אי —

 וצ ןטעבעג םיא טאה ראזאל םאװ ,טגעדנעטניארעפום רעד ןעװ ,רעטעפש
 ןעװעג זיא םע םאװ ,טגערפעג יז טאה ,גרעבנזאר סימ וצ רעכעלטנײרפטםאג ןײז
 ־ ןגאלשרעד טרעפטנעעג יז טאה ,ןענאמםארג ײב טיזיװ םעד ןופ קורדנײא ריא
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 רעדנא ןא ראג זיא רע .םיא ןיא ןטיבעג ךיז טאה םעפע ,טינ סײװ ךיא —
 .ןראװעג שטנעמ

 ־אכיםפ רעד ךרוד ןגארקעג טאה רע םאװ ׳גנולםײרטפיוא יד זיא םאד —
 .ןופרעד םיורא טינ ךאנ זיא רע .גנולדנאהאב רעשיפארעט

 ךיז ףיוא ןעמונעג וליפא באה ךיא .טינ ךאז ןײק ףיוא טריגאער רע —
 רע יװ ןעניפעגםיוא טלאװעג ,טקעיארפ ןײז ןיא םיא ןענאמרעד וצ עקיזיר יד

 .ןריגאער ףיורעד טעװ
 םעד טכאמעג ןבאה רימ .םאד ןםײװ רימ .טריגאער טינ טאה רע —
 .שיט ןײז ףיוא ןריפאפ־טעברא יד טגײלעגקעװא ןבאה רימ :טנעמירעפםקע

 .ײז ףיוא טקוקעגמוא טינ ךיז טאה רע
 ןופ ןמיס א ,גנולדנאהאב אזא ײב גנאג רעכעלריטאנ רעד םאד זיא —

 .קערש טימ עזאר טגערפ — ז םיא ןיא ןרעסעב מוצ גנאגרעביא
 .גנאג רעכעלריטאנ רעד סע זיא לאפ םעד ןיא —

 עיטאפא ןוא ,טקעיארפ ןײז ןיא ןעװעג טכאקראפ יוזא רעבא ךאד זיא רע —
 םיא זיא םאװ ,עיטאפא יד ךימ טקערש םע .רוטאנ ןײז ןיא טינ יוזא זיא

 .ןיטראמ .רד ,ןלאפאב
 •רעבירא זיא עטםגרע סאד ,ביולג ךיא .ןקערש טינ ךיז טפראד ריא —
 םע .ןעקנוזראפ ןעװעג זיא רע ןכלעװ ןיא ,ראמשאק םעד ןופ םיורא טמוק רע
 ־נײא רעקנארק ןופ ,עיזאטנאפ ןופ גנאגרעביא רעד םיא ןיא ראפ טציא טמוק
 ־טא ,םעצארפ רעגנאל א זיא סע .ראװ רעראלק רערעטכינ רעד וצ שינעדײר
 ,םטכעלש ײס ,םטוג ײס ןטראװרעד ףראדאב ןעמ .גנוזענעג וצ געװ ךעד
 ענײז .רעטצניפ רעד ןיא ךאנ טפאט טנעיצאפ רעד .לאפקירוצ יװ םערגארפ
 םימ ,ןדאב ןטםעפ ןײק ףיוא טיג ךאנ טערט רע .ליפענ א ןיא ןטעברא םישוח
 םײב טלאה רע ,ןקלאװ ןקידעבעװש א ףיוא ךיז ןעגיפעג סיפ ענײז ,גרעבנזאר
 זיא ,טײקלאער יד קירוצ ןענעקרעד ןופ עידאטס דעלאמראנ רעך וצ ןײגרעכיא
 ־עגנא ןיא טמײלעג יװ יוזא ,טריפארטא ןרעװ לאז רע זא ,ךעלריטאנ ץנאג סע

 ראפ ןפאשעג טאה עיזאטנאפ עקנארק ןײז סאװ ,רעדליב־ראמשאק יד ןופ טכיז
 רעד ראנ ,ןרעיודעג לסיבא טעװ םע .דלודעג ,גרעבנזאר םימ ,דלודעג .םיא
 טלאה ךיא .רעבירא זיא סיזירק רעד .גנוזענעג וצ געװ ןפיוא זיא טנעיצאפ
 ץלא .דנאטשוצ סרעטאפ םעד ןגעװ טרימראפניא ןאמסארג רעטסימ ןגנױ םעד
 ןגראמ םיא ריא טנאק ,גרעבבנזאר סימ ,טליװ ריא ביוא .גנונעדרא ןיא זיא
 ןעװ ,ןעװעג טוג רעײז טלאװ םע .ליבאמאטיוא ןײז ןיא ראפסיוא ןא ףיוא ןעמענ

 .וצרעד ןגעװאב טנאקעג םיא טלאװ ריא
 טינ רעגנעל ןאק רע םאװ ,טקידלושטנא ךיז טאה טנעדנעטניארעפוס רעד

 .ןײלא יז טזאלעג ןוא ,ןבײלב
* 

** 

 רעטלא רעד זיא ,רעטםעװש־ןקנארק רעד ןוא ןעזאר ןופ טײנעג בלאה
 טפול רעײרפ רעד ףיוא ןעמוקעגסיורא קשח ןא ירפרעדניא סנגראמוצ ןאמסארג
 ־עגוצ םיא ןבאה רמוש א ןוא וױטס .גנוראפשראפ ןײז ךאנ לאמ ןטשרע םוצ —
 טימ ,קינײװעניא טצעזעגגײרא ןוא ליבאמאטיוא םוצ טנעה יד רעטנוא טריפ
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 םעד זים ןראפעגםיורא זיא װיטס .ןטײז עדײב ףױא רעטםעװש רעד ןוא ןעזאר
 .סטכער געװ ןפיוא ןעמונראפ ךיז טאה ןוא אדםה־תיב ןופ ףיוה

 טפאשדגאל יד ןעװ ,עיצקאער ןײז טראװעגםיוא ןטםגנא טימ טאה עזאר
 ,ליבאמאטיוא ןיא ןסעזעג זיא רע .ןגיוא ענײז ראפ ןטײרפש רעדיוז ךיז טעװ
 טינ טאה ןוא ןגיוא עטזײלגראפ ענײז טימ טפאשדנאל רעד ףיוא טקוקעג טאה
 טאה וױטס ןעװ ראנ .םינפ ןײז ףיוא עיצקאער םוש ץיק ןזיװעג טינ ,טדערעג
 םוצ ןעמוקעגנא זיא ןוא געװ ןקיגראב ןפיוא ליבאמאטיוא םעד טריפעגםיורא
 טפאשדנאל ענירג יד םאװ ,װאטס ןםיורג םעד טעזרעד ןעמ ןכלעװ ןופ ,ץאלפ
 םעפע טלמרומעג ןוא טנאה יד טקערטשעגסיוא רע טאה ,םיא ןיא ךיז טדאב

 .ןפיל יד טימ
 .טרעהעגנײא ךיז טאה רעטםעװש־ןקגארק יד

 .רעטםעװש יד טגאז — ,םױראטיגאס ןיא ןראפקירוצ ליװ רע —
 .טרימראלא גרעבנזאר םימ טגערפ — ? סאװראפ —

 רעםעב ןרימ .םיא טרעטש םאװ ,ןעקנאדעג ןופ עיצאיצאסא ןא יאדװא —
 .קירוצ ןראפ וצ לעפאב םעד ןוױטם טיג יז ןוא — ,קירוצ ןראפ

 ־גא יד טימ ןשימסיוא ךיז לאז ןאמסארג זא ,ןענאטשאב זיא ןיטראמ .רד
 ײז יװ יוזא ,ליפש ןוא טעברא ןיא טײצ יד ןעגנערבראפ ןוא ןטנעיצאפ ערעד
 ײב ןלעופ וצ רעטםעװש־ןקנארק רעד ןםײהעג וליפא טאה רע .ןעגנעדבראפ
 ־ײמעגלא םעד ןיא ראנ ,רדח ןיא ךיז ײב תודיחיב ןסע טיג רעמ לאז רע זא ,םיא

 .ךעלשיט ערעדנוזאב ײב טריװרעם טאה ןעמ ואװ ,לאזסע ןסיורג םעג
 א ןיא ןלאפנײרא ךאנ טנאק ריא .ךײא ראפ טוג טינ זיא טײקמאזנײא —
 טאה — ,ןאמסארג רעטסימ ,קנארק עקאט טנעז ריא זא ,ןענײמ ןוא הרוחש־הרמ
 ךײא ךיז לאז .לעטאה א ,םױראטינאם א זיא סאד — .טגאזעג ןיטראמ .רד
 טכאמ ריא ןוא ,ףיש א ףיוא ךיז טניפעג ריא ,עזײר־םי א טבאמ ריא זא ,ןטבאד
 עכעלטע טימ וליפא טרעװ ריא .ןרישזאםאפ־טימ ערעײא טימ טפאשטנאקאב
 ךיז טכאמ .רעםאװ ןפיוא טנעז ריא סאװ ,טייצ רעד ראפ טדנײרפאב ײז ןופ

 .ןוט םטוג ךײא טעװ סע ,ןאמסארג רעטםימ ,טנײרפ
 ,טכאמעג טינ ןאמםארג טאה ןטנעיצאפ ערעדנא יד טימ טפאשטנאקאב ןײק
 ןטנעיצאפ יד ײס ,לאגאסרעפ רעד ײם םעד ןיא טימעג טינ ךיז ןבאה סע לפיװ
 עײנ ןםילש ףיוא שטנעמ רעגנירג ןײק ןעװעג טינ לאמנײק ללכב זיא רע .אפוג
 רעמאזנײא רעתמא ןא ןראװעג רע זיא טיוט םבײװ ןײז טניז ןוא ,טפאשטנאקאב
 ־ןקנארק רעד טימ ,ןעמוקעגנײרא רע זיא לאזםע םענײמעגלא םעד ןיא .לגיופ
 ןײרא ללח ןיא ךיז ראפ טקוקעג ,טצעזעגקעװא ךיז טאה ,טײז דעד ײב רעטסעװש
 ,טכאדעג םיא ךיז טאה לאמא .לאז־עיצאערקער ןיא ךיוא יוזא .ןגיװשעג ןוא
 רעירפ ץעגרע טאה רע סאװ ,םינפ טנאקאב א ןטנעיצאפ יד ןשיװצ טעז רע זא
 םיא וצ ןעגנאגעגוצ זיא ,טנעקרעד םיא טאה רעצימיא ןעװ ,לאמא ;ןפארטעג
 טלקאשעג רע טאה — ״? ןאמםארג רעטםימ טינ ריא טנעז״, ־ טגערפעג ןוא

 .ןגיװשעג ןצנאגניא רעדא ,ןײנ ףיוא פאק ןטימ
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 ךיז ןגעלפ ןטנעיצאפ יד ואװ ,לאז םעד ןיא ןםעזעג זיא דע יװ ,לאמנײא
 ־ןקנארק א ןופ טײלגאב ׳ןאמ א ןעזרעד רע טאה ,גנולײװראפ ףיוא ןעמוקפיונוצ
 ןאמ םעד ײב טאה טנאה ןײא .לאז םעד ךרוד ןפיולכרוד דניװשעג ,רעטסעװש
 ןאמםארג .ןטלאהעגנא רעטםעװש יד םיא טאה רעטײװצ רעד ײב ,טרעטיצעג
 יװ יוזא ,ןראװעג רענעלק וליפא זיא רע .טנעקרעד ךײלג ןשטנעמ םעד טאה
 ,יניפאל רעטכיר ןעװעג זיא סע .ןקור ןטרעקיוהעגנײא ןא טימ ,ןפמורשעגנײא
 םיא טימ ןראפ ןראי ןוא ןראי ראפ טגעלפ רע םאװ ,לעשאר־ױנ ןיא ןבש ץיז
 ,טפאשטנאקאב עטכײל א םיא טימ טריפעג טאה רע .קראי־ױנ ץיק םײה ןײז ןופ
 טסעומשעג רעדא ,ןאגאװ־רעכיור ןיא לקאניפ א םיא טימ טליפשעג לאמא
 .לעשאר־ױנ ןופ ןדנואװשראפ לאמאטימ זיא רעטכיר םעד .קיטילאפ רעביא

 ,עינראפילאק ןיא ןראװעג קנארק זיא רע זא ,םינבש יד ןשיװצ טדעדעג טאה ןעמ
 ןיא זיוה ןײז .ןבראטשעג טראד זיא ןוא ,עיצאקאװ ףיוא ןעװעג זיא רע ואױ
 ,טםואװעג רע טאה סאד .עיצאטיציל ףיוא ןראװעג טלעטשעג זיא לעשאר־ױג
 טקורדעג ןעװעג זיא סאװ ,גאלארקענ םעד ןעזעג טינ רע טאה ץילא .ןאמסארג
 אד ןוא .ןעזעג םאד ןבאה ײז זא ,טגאזעג ןבאה ערעדנא ראנ ,״זמיאט״ ןיא

 ? העוט רשפא ךיז ,ןאמסארג ,רע זיא •ךרודא רע טפיול לאמאטימ
 םאװ ,רעד־טא ,יניפאל רעטכיר ןעװעג טינ םאד זיא ,רעטסעװש ,רעה —

 .רעדנואװ םיורג ןיא ןאמםארג טגערפ — ? ןפאלעגײבראפ אד טשרע זיא
 יװ ,ליטש טגאזעג ןוא טקוקעגמורא קיטכיזראפ ךיז טאה דעטסעװש יד

 :דום א ץיא־טמיור ןעמ
 ןבעלםיוא ןיוש יאדװא טעװ .ראי עטײװצ םאד זדנוא טימ ןיוש זיא רע —

 .ןסיװ טינ סע ףראדאב ןעמ ,טינ םענײק םע טגאז .ןראי יד זדנוא טימ
 .ןגיװשעג טאה ןאמסארג

 ךיא ןוא״ ,ןאמסארג ךיז טכארט ,״טיוט ךיוא ךאד ךיא ןיב ,יוזא ביוא״
 ןיוש ךיא בעל רשפא ןוא .גנאל ןבעל עצנאג םאד ןבײלברעביא אד ןיוש לעװ

 ״ז רימ רעביא טפשמ םעד ןא טינ ײז ןבײה סאװראפ זיא ? טינ ראג
 ־עגלא ןיא ןסע רעמ טלאװעג טינ זפוא־םושב רע טאה ןא לאמסנעד ץפ

 .רדח ןיא ךיז ײב תודיחיב רעדיװ ראנ ,לאזסע םענײמ
* 

 ,אי ז ןבראטש וצ ןליװ םעד ךיז ןיא טאהעג ןאמםארג רעטלא רעד טאה
 ךיז טאה טײהרעטםואװאב תעב ,טסואװאבמוא םיא ןיא ןעװעג זיא ןליװ רעד

 .טיוט ןראפ ארומ יד םיא ןיא טקראטשעג
 ,ןבעל ןײז ןופ תועט םעד ןטכירראפ וצ ןוז םענעגײא ץיז ץפ טרעטשעג
 טלאװ םורא יוזא ראנ ץא — ,ךיז ףיוא טגארט רע סאװ ,המיגפ יד ןײז וצ ןקתמ
 םיא ןשיװצ ןםירעג ךיז ןבאה סאװ ,םיערק יד ןכאמ ץנאג טנאקעג רשפא רע
 ־קירוצ טאה עכלעװ ״דרוחש־הרמ א ןיא ןלאפעגנײרא רע זיא — ,רעטאפ ץיז ןוא
 קראטש יוזא טאה םאװ ,עיגרענע םארטש םעד טעװעמאהעג ןוא ןטלאהעג
 ,םיא םיורא זיא סאװ ,גנידצלא ראפ ןראװעג שיטאפא זיא רע .םיא ןיא ןגאלשעג
 רעטסקינײװעניא ןופ בצמ ץיק טינ רעבא — ? ןײגנא רעמ ןיוש םיא ןאק םאװ —

 םיא ןיא קיניױועניא ,טרעקראפ •טכײרגרעד טציא רע טאה טײקשיטאמגעלפ
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 יןטצעל יד טימ טימעג ךיז טאה רע ןוא ׳טזיורבעג ןוא טמערוטשעג טציא רע טאה
 ךאנ .ןםיורד ײז ןעגנערבוצסיורא טינ ׳ךיז ןיא ןליפעג ענײז ןקיטש וצ תוחוכ
 ,אדםח־תיב ןיא טכאנ רענעי ןיא טבעלעגרעביא טאהעג טאה רע סאװ ׳םעד
 טנרעלעג רע טאה ,םיורא אמאק ןײז ןופ קיטײװ ןײז ןגירשעגסיוא טאה רע ןעװ
 ־עג טלאװ סע סאװ ,םיא ןעײרשוצסיוא טינ ,ךיז ןיא קערש ןײז ןטלאהוצנײא
 א ןיא םיא ןעמורבוצסיוא ראנ ,אדסח־תיב ןיא ןטנעיצאפ ערעדנא יד טרעטש

 ־קעװא םיא ןופ זיא סע יװ םעד ךאנ םיראװ .ןעלפאלפ ןקידנעיאװ ,ןקידעגאלק
 תוער־תוחור עלא ןענעז ,גנוטער ןופ קירטש עטצעל יד ןראװעג ןעמונעג
 זיב הרובג אזא טימ ײז טאה רע ואװ ,שינעטלעהאב רעײז ןופ ןעמוקעגסיורא
 ןקאל יד ןטאשעצ טאה אזודעמ .ןקינײפ וצ םיא ,םיוצ ןיא ןטלאהעג לאמםנעד
 טעזיופעג ןבאה ןוא ןכארקעגסיורא ןענעז ןעגנאלש למיװעג א ןוא ,פאק ריא ןופ
 עגעםירעגפא יװ ,דעדליב־ראמשאק ,סערעמיכ עקידמײואמ .בײל ןײז רעביא
 פאק ןײז ןיא ךעלרעמעק־ןריהעג יד רעביא טלדנאװעג ןבאה ,סאנאגראמ־אטאפ
 ־ראפ עטסקיליורג יד .ןרעדנא םוצ לזדניא־גנוקינײפ ןײא ןופ םיא ןגארטעג ןוא
 ,םונהיג ןופ ןרעײפ ןיא שינעדיז ןוא שינעכאק ןופ ,תוער־תוחור ןופ ןעגנולעטש

 ײז זא ,טכאדעג ךיז טאה םע סאװ ,ןראי עשרעדניק ענײז ןופ ןגארטעגרעבירא
 ־עטשראפ — ,םיא ןיא טקעװעגפיוא ךיז ןבאה ,ןראװעג םלענ גנאל ןיוש ןענעז
 ־וקעגוצ ןוא ,המשנ רעגנױ ןײז ןיא טצנאלפראפ טאה רעטאפ ןײז סאװ ,ןעגנול

 ליפעג סאד .עיזאטנאפ׳ רעקגארק רענעגײא ץיז ןופ ענעפאשעג ,םמונהיג ענעמ
 ןעמונעגנא טאה ,עקאטא־ןײטשלאג רעד תעב טסורב ןײז ףיוא שינעקירד ןופ
 ערעטצניפ ךרוד שינעשזדנאלב א ןיא ,תואשמ ערעװש ןפעלש א ןיא םעראפ
 ןעזעג רע טאה ךײט ןכעלטיא ןיא •שנוע ןא ראפ ןטניריבאל עשידרערעטנוא
 ,ןײרא ןיהא םיא ןפראװ הלבח־יכאלמ יד סאװ ,רעײפ ןקימאלפ ןופ ךײט םעד
 ־טיור יד ןיא ןוא .ןטכאנוצ־קיטײרפ יד ןיא טלײצרעד םיא טאה רעטאפ ןײז יװ
 עכעלטיור־אגנימאלפ יד ןוא ןעמולב־ןארדנעדאדאר עקידלושמוא עקידנעילב
 טאה רע ןוא ןטראג ריא ןיא טאהעג ביל יוזא טאה אראלק םאװ ,סעינאגעב
 רע טאה ,טקעיארפ ןײז ןיא ןײסאב־םיװש םעד ײז טימ ןריצאב וצ טמולחעג
 ־רעײפ עשילעה יד ןופ ףיורא ךיז ןםײר סאװ ,ןרעײפ עקידנעמאלפפיוא יד ןעזעג
 ןײז ראפ ןוקית א יװ טקעיארפ ןײז ןופ קוזיח םעד טאהעג טאה רע ןמז־לכ .ןכײט
 ןענײנראפ ,ןשיװפא וליפא ,םיוצ ןיא ןטלאה וצ חוכב ןעװעג ךאנ רע זיא ,דניז
 ־ץוש רעד רעבא ןעװ .ןקינײפ וצ םיא ןעמוקעג ןעגעז םאװ ,סעיצאניצולאה יד
 ־סיורא ךיז סעיצאגיצולאה יד ןבאה ,ןלאפעגנײא זיא גנוטםעפ ןײז ןופ רעיומ
 ־ראטעל ןופ טכענ ענײז ןיא םיא ףיוא ןפראװעג ךיז ןוא ,תוער־תױח יװ ׳ןםירעג

 .ףאלש ןבלאה ןשיג
 ןיא גאט וצ גאט ןופ טקניז ןאמםארג דעטלא רעד יװ ןעזעגוצ טאה עזאר

 .ןוט וצ םאװ טםואװעג טינ טאה יז ןוא ,ןײרא בורג ערעטצניפ א
 טינ ןאק ךיא — ןפורעגסיוא יז טאה — !ןוט םעפע ןזומ דימ ,ראזאל —

 .טנײװעצ ךיז טאה יז ןוא — .טלאפ ןוא טלאפ רעטאפ רעד יװ ןעזוצ
 .טנעה עטוג ןיא זיא רע ׳עזאר —

 .םיא ןופ ןדאװעג זיא סע םאװ ,עז ראנ ,םײװ ךיא ״םײװ ךיא —
 ? וטםרעלק סאװ ? ראפ וטםגײל סאװ —
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 םאװ ,ןוארק •רד ,טםילאיצעפם רעםיורג רעד קראי־ױנ ןיא אד זיא םע —
 ,לעשאר־ױנ ןײק קראי־ױנ ןופ טכארבעגפארא טאהעג טאה שטיװאקראמ .רד
 טציא טינ םיא רימ ןענאק .ךיז וצ טזאלעגוצ טינ םיא טאה רעטאפ רעד ראנ

 י טוטיטסניא םעד ןיא ןעגנערב
 ־ראג ןענאק רימ .ןיטראמ .רד ײב םעד ןגעװ ןגערפנא ךיז ןזומ רימ —
 .ןעגנילקנא םיא לעװ ךיא .טנעדנעטניארעפום ןופ המבםה רעד ןא ןוט טשינ
 ־איצעפם רעםיורג רעד זא ,םעד ןגעק טאהעג טשינראג טאה ןיטראמ .רד
 .טנעיצאפ םעד ןכוזרעטנוא לאז ,ןוארק .רד ,רעטאיכיספ רעסיורג רעד ,טםיל
 .רד זא ,ןראװעג ןסאלשאב זיא סע ןוא .ןדירפוצ ןײז ראג טעװ רע ,טרעקראפ

 .קורבגנירפס ןיא םױראטינאם ןיא ןאמםארג ןטלא םעד ןבוזאב לאז ןוארק

* 
** 

 ןײק שטיװאקראמ .רד ךיוא טכארבעג ראזאל טאה םױליסנאק םעד וצ
 םיא טאה ןיטראמ .רד :ןעזעג טינ רעטאפ םעד טאה ןײלא ראזאל .קורבגנירפס
 ־וטשעגברוד לאמאכאנ טאה רעטאיכיםפ רעטמיראב רעד .ןופרעד ןטארעגפא
 םיא טאה שטיװאקראמ .רד .טײקנארק רעד ןופ דראקער ןצנאג םעד טריד
 טרעהעג טאה רע יװ ,ןראי־רעדניק סטנעיצאפ םעד ןופ טלײצרעד לאמאבאנ
 ךעלקילג ןײז ןופ ;ןאמםארג םעם ,רעדורב םטנעיצאפ םעד ןופ עטכישעג יד
 טאה םע םאװ ,גנולסײרטפיוא רעסיורג רעד זיב ,אראלק בײװ ץיז טימ ןבעל
 רע סאװ ,עקאטאךײטשלאג רעד ןופ ;טיוט רעקיטײצירפ ריא טכארבעג םיא
 .אדםח־זױב ןיא טײקנארק ןײז ןופ עידאטם רעטצעל רעד וצ זיב ,ןטילעג טאה
 םעד ןגעװ ןיטראמ .רד ןופ טכיראב םעד טרעהעגםיוא ךיוא טאה ןוארק •רד

 .רד זיא םעד ךאנ .ןא־ןדגעװ ײז םאװ ,עיצארוק ןופ םרוק ןשיפארעטאכיספ
 ־אפ ןטימ ןריפראפ טװאורפעג טאה רע .טנעיצאפ םוצ ןעגנאגעגנײךא ןוארק
 יוזא ,קיטײרטש יוזא ןעװעג טיג לאמםאד זיא ןאמסארג .סעומש א טגעיצ
 ךיז וצ ןזאלוצ טלאװעג טינ טאה רע ןעװ ,לאמ עקידרעירפ םאד יװ קידתוגשקע
 .קיבעגכאנ רעדא ךעלטגײרפ רעײז ןעװעג טינ ךיוא רעבא זיא רע ,ראטקאד םעד

 .רד טאה םעלא םעד ןופ .לאמראנ ץנאג ,קידבשױמ ץנאג ןעװעג ךאד זיא רע
 יז טאה רע םאװ ,טײקנארק רעד ןופ הגשה ענעגײא קיז ןפאשעג ךיז ןוארק

 ;ןגעלאק ענײז ראפ טרעלקרעד רעטעפש
 טאה — ,טנעיצאפ םעד ראפ ןוט דעמ ךאנ ןענאק רימ סאװ ,טינ עז ךיא —
 ־אירעטרא :וליפא שיסאלק ,ראלק זיא לאפ רעד — .ןבײהעגנא ןוארק .רד
 •זקנארק םעד ןפלעה וצ ןעלטימ טנײה ןגאמראפ רימ .ךראמ ןפיוא זארעלקס
 •םעד ןיא טביולג טנעיצאפ רעד ראנ ביוא ,טוג רעײז ,אי <..עיפארעטאכיםפ
 ־יטילאנאאכיספ ןופ ,רעשיפארעטאכיספ ןופ ןבאה רימ סאװ ,ןעגנוראפרעד עלא
 ןעװ ,לאמסנעד ראנ הלועפ א טאה סרוק רעד זא ,זדנוא ןגאז ,גנולדנאהאב רעש
 ןײז זיא רעבא רעמאט .ןרירעפאאק וצ ,ןפלעהוצטימ קיליװ זיא טנעיצאפ רעד

 ,עכעלטנײפ א וליפא רעדא עוױטאגענ א עולײה ןופ עדאטעמ רעד וצ עומענאב
 םע טעװ לאפ ןקיטציא םעד ןיא זא ,טינ ביולג ךיא .ימ רעזדנוא טםיזמוא זיא

 טיג םאװראפ ,עיפארעטאכיספ טימ ןענידאב ךיז אי ןיוש ביוא ראב .ןפלעה
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 דעד ןיא ללכ ןטסוא־חאב םעד טיול ,עולייה רעקיטסײג ןופ סרוק םעד ןוואורפ
 טימ טלײהעג טרעװ טײקנארק א /׳רוטגארוק םובילימים אילימים״ ,ןיצידעמ
 ,עיגילער ךרוד ןראװעג קנארק זיא טנעיצאפ רעד : טײק׳נארק רעכעלנע ןא
 סע טעװ ןדאש ןײק ? עיפארעטאכיספ עזעיגילער ןװאורפסיוא טינ םאװראפ

 ? ןיטראמ .רד ,גנונײמ רעײא זיא סאװ .ןעגנערב טינ טנעיצאפ םעד
 ־אפ רעד זא ,םעד ןגעק טשינראג ןבאה רימ ,ןוארק ראםעפארפ ,אי —
 סע ןאק םיװעג .רעײטשראפ עזעיגילער ךרוד ףליה עקיטסײג ןגירק לאז טנעיצ
 זא ,םעיגילער עלא ןופ רעײטשראפ יד טימ ראנ זיא הרצ יד .ןטאש טיב םיא
 רעקיטםײג ןופ טדײל סאװ ,םענײא וצ לעיצעפס ,טנעיצאפ א וצ ןעמוק ײז ןעװ

 ײז .עיסעפארפ רעזדנוא ראנ ,רעײז ןטערטראפ טיג ײז ןליװ ,גנורעטשעצ
 םיא ןליװ ײז .רעניבאר רעדא חלג ןופ טינ ,ראטקאד ןופ עלאר יד ןליפש ןליװ
 ףיורא ײז ןעגנערב לאמלײט ןוא ,שיטילאגאאכיספ ,שירטאיכיםפ ןעלדנאהאב
 טינ לײװ ,םיא ראפ ןכוםמ ןענעז םאװ ,ןעקנאדעג עכלעזא ףיוא טנעיצאפ םעד
 .דנאטשוצ־טימעג ןײז ןריצילפמאק ןוא ךאנ ןרעגרעראפ ראנ ,ןרעטכײלראפ ייז
 ,הנומא רענעגײא םטנעיצאפ םעד ןופ רעכעלטםײג א ןעניפעג ךיז לאז סע ןעװ ,אי
 ־רעבירא טינ ןוא עיסעפארפ רענעגײא ןײז טימ ךיז ןצענערגאב ןלעװ לאז םאװ

 .רעהא ןטעבראפ וצ םיא ךעלקילג ןײז רימ ןלעװ ,ערעזדגוא ןיא ןטערט
 ןופ רעגיבאר ,ןאמרעבליז .רד אדסח־תיב ןיא טכארבעגפארא טאה ןעמ
 רעלופאפ רעײז ,דעניבאר רעקידםומינב רעײז א .לעשאר־ױנ ןיא לפמעט םעד
 ןיא רעזײה עטםנעעזעגנא יד ןיא רעײגנײרא ןא ,תױרבל חוג א ״דליהק ןײז ױא
 טריגאער ךעלטנײרפ וליפא ,טנעקרעד דלאב םיא טאה ןאמםארג .לעשאר־ױנ
 א טימ ןעמונעגפױא םיא ךוא ,טשארעגרעביא לםיבא ,ןעמוקנײרא ןײז ףיוא

 .לכײמשןטוג
 .רעקיירעדינ א ,שטנעמ רערעטלע ןא ןעװעג ןיוש זיא ןאמרעבליז .רד
 ־סארג וצ טדערעג טאה רע .ןגיוא עקידרעסאװ עטוג ןוא לדרעב סײװ א טימ
 .לפמעט ןיא ןזײװאב ךיז טעװ רע ןעװ ,םיא טגערפעג ,ןאט ןשימײה א ןיא ןעגאמ
 ןאמסארג רעבא .טגײרפ־םינכש ןוא עטנאקאב ןופ םורג א ןבעגעגפא םיא ןוא
 ־ליטש ,טמיטשעגוצ ,פאק ןטימ טלקאשעגוצ ,טײצ עצגאג יד ןגיװשעג טאה
 ־ראפ א טימ םיא ןופ ןעגנאגעגסיורא זיא ןאמרעבליז .רד .ץלא וצ ,קידנגײװש

 .תובצע ןופ טימעג א ןיא ,ץראה טקירד
 א .ןאמםארג רעטסימ טימ טכעלש יוזא טלאה םע זא ,טםואװעג טינ —
 קידלזש ,ךעבענ ,ץלא — .גרעבגזאר םימ וצ טגאזעג רע טאה — ,דאש א ,דאש
 ־םיוא יוזא ךיז געמ ןעמ ביוא ,טאהעג ביל ליפוצ יז טאה רע .טיוט סאראלק

 א ,דאש א .ןבעגעג םיא טאה טיוט ריא קאש א ראפ םאװ ,םײװ ךיא .ןקירד
 .ןראפעגמײהא זיא דע ןוא — .דאש

 רעניבאר ןטנאקאב םעד ,ןאמםקילג .רד םיא וצ טכארבעג ךיוא טאה ןעמ
 א ןעװעג זיא סאד .לפמעט סראזאל ,דנלײא־גנאל ןיא ןורושי לפמעט םעד ןופ
 טמשעג טאה סאװ ,שידאמ טדײלקעג ,טיובעג שיטעלטא ,ןאמ רעקירעילטימ
 רע .איבמולאק ןיא עיגאלאכיספ ראי ײװצ טימ ,רעניבאר םעגרעדאמ א ראפ
 סאװ ,עזיאול לקינײא ,םנאמםארג ,ןײז ןופ םורג א ןענאמםארג טכארבעג טאה
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 רעדורב ריא טימ יװ ׳תד ןשידיי ןופ תודוסי יד ריא טימ טנרעלעג טאה רע
 ראינושזד״ רעד ןופ דילגטימ א זיא עזיאול .קירוצ ראי עכעלטע טימ טרעבאר
 םיאגת יד ראפ ןעװעג קיטראפ ןיוש זיא ץלא .לפמעט ןײז ײב ״דוהרעטסיס
 ־עג ריא טימ ןרעװ טריניבמאק טלאזעג טאה םאװ ,רעװאנאה סקילעפ טימ

 .ןגײלפא טזומעג סע טאה ןעמ םאװ ,דאש א .גאטנריוב
 — ,ןאמסקילג .רד טגאזעג טאה — ,ןאמסארג רעטםימ ,וצ ךיז טלײא —

 .םײהא טמוק ןוא טנוזעג טרעװ .ךײא ףיוא ראנ טראװ ןעמ
 .טריגאער אי רע טאה ףיורעד ןוא ,סײנ א ןעװעג ןענאמםארג ראפ זיא םאד

 :רעדגואװ טימ טגערפעג ןוא ןאמםקילג .רד טקוקעגנא טאה רע
 ? םאװראפ ? ןראװעג הלכ ןײק טינ ךאג זיא עזיאול —

 ,ןאמסארג רעטםימ ,ריא ןענאװ זיב ,םיאנת יד טגײלעגפא טאה ןעמ —
 ןבאה ײז .ןירעטעק ךיוא יוזא ,טלאװעג יוזא טאה עזיאול .ןײזײב ןענאק טעװ

 .החפשמ רעײא ,ביל רעײז ךײא
 ,םינפ םנאמםארג ףיוא טײקלעה א ןזיװאב ךיז טאה רעטרעװ עטצעל יד ײב

 .ןגיװשעג ץלא רעבא טאה רע
 יז םאװ ,ןיטראמ .רד ןבעגעגרעביא טאה גרעבנזאר םימ ןעװ ,רעטעפש
 א ןזיװעגםיורא ראטקאד רעד טאה ,רדח סנאמםארג ןיא טרעהעג ןוא ןעזעג טאה

 .טכיראב ריא ןיא םערעטניא רעדנוזאב
 טריגאער רע — .טגאזעג רע טאה — ,םעד ןיא ןאראפ םעפע זיא םע —

 ...רשפא .החפשמ ןײז ןגעװ תועידי יד ףיוא
 ,םעם לקנא ןופ עיצאדנעמאקער רעד ףיוא ,טכארבעג ךיוא טאה ראזאל
 ײװצ יד םאװ ,םישדח ראפ יד ןיא טאה לאירבג .לאירבג ,רעדורב ןעמורפ םעד
 זיא דראב עסײװ ןײז .ךיז טרעטלעעג רעמ ךאנ ,ןעזעג טינ ךיז ןבאה רעדירב
 ־תובצע ,רעטבירטאב — ןגיוא ענײז ןוא ,לסיבא ךעלבלעג ,רעםײװ ךאנ ןראװעג
 זיא םאװש רעד ןוא ,םאװש א יװ טשטײנקעג ןעװעג זיא םינפ ןײז .רעקיד

 .רעדורב ןײז ףיוא תונמחר ןוא רעצ טימ טקײװעגכרודא ןעװעג
 ײװצ יד וצ יװ רעדורב םוצ סערעטניא רעמ ןזיװעגםיורא טאה ןאמסארג
 עטכײפ ןוא עסיורג טימ ראנ ,םוטש ןעמונעגפיוא רעדורב םעד טאה רע .סײבאר
 ־נײשאב טאה ןעמ .טזײלגראפ רעקיגײװ ,ןראװעג רעראלק ןענעז עכלעװ ,ןגיוא

 .ןעמוק סרעדורב ןײז טימ ךיז טײרפ רע זא ,ןעזעגנא ךעלרעפ
 טאה רע .ןענעװאד םײב יװ םיא רעביא טלקאשעג ךיז טאה רעדורב רעד
 :ןוגינ־הליפת א טימ טגאזעג םיא רע טאה ךאנרעד ,טנוזעג ןײז ףיוא טגערפעג םיא
 תא ןיריבעמ הקדצו הליפת ,הבושת .הבושת וט ,קחצי ,הבושת וט —
 טכארבעג ריד באה ךיא ,טםעז ,אנ .קחצי ,םילהת גאז .ןבירשעג טײטש ,הרזגה עור
 ־עגפיוא ןוא ענעשעק ןופ למילהת א ןעמונעגםיורא טאה רע ןוא — ,למילהת א
 סע טםנאק ,םיוא טינ טכאמ סע .לטיפאק םאד גאז ,אנ — :לטיפאק א טשימ
 ןעגנערב ריד םײה .שדוק־ןושל ןיא רעװש ריד זיא םע ביוא ,ןושל ןײד ףיוא ןגאז
 — .ןזיװעגנא םיא רע טאה — ,לטיפאק םאד גאז ןוא שילגנע ףיוא םילהת א
 טעוו םלוע־לש־ונובר רעד .םילהת רע טגאז ,טכעלש םיא זיא םע ןעװ ,דיי א

 .ןפלעה ריד
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 ףיוא טריגאער טאה ןאמםארג רעטלא רעד זיב לײװ א טרעיודעג טאה סע
 גנילצולפ רע טאה טא ןוא ,ןגיװשעג ,ןגיװשעג טאה רע הײר םרעדורב ןײז

 :ראלק ראנ ,לוק ךאװש א טימ טגאזעג ןוא ליומ םאד טנפעעגפיוא
 .ןפלעה טינ טאג ןאק רימ —.

 םלוע־לש־ונובר רעד ׳טםײה סאװ .ןגאז טינ סאד ראט דײ א ,הלילח —
 י ןעד רעװ ? ןפלעה טינ ריד ןאק

 ־אזוצ ךיז טאה ןאמםארג זיב ,לײװ ערעגנעל א טרעיודעג רעדיװ טאה םע
 חאלק ראנ ,תוקםפה טימ ,ךעלעמאפ ,גנוגנערטשנא טימ טגאזעג ןוא ןעמונעגנעמ
 סאװ ,דניז יד ןבעגראפ ראנ ןאק טאג זא ,טגאזעג רימ טאה עטאט רעד —

 ןגעק טײגאב ןעמ םאװ ,דניז יד ןבעגראפ טינ ןאק טאג .םיא ןגעק טײגאב ןעמ
 .ןשטנעמ א

 טאה רע םאװ ,רעטרעװ יד ןופ ןראװעג םמותשנו־להבנ זיא לאירבג ׳ר
 טציא ןענעז םאװ ,ןגיוא יד טנפעעגפיוא ןוא ןראװעג ךײלב זיא רע .טרעהעג

 .ןראװעג רעםערג
 ן ןשטנעמ א ןגעק טקידלושראפ ךיד ,הלילח ,ןעד וטםאה ? טםײה סאװ —
 לאז רע ןוא ,ןטעברעביא םיא ןאק ןעמ ,ןקיטיגאב ךאד ןעמ ןאק ןשטנעמ א ,אלימ
 ןוא ? ןעמונעגוצ טינ טלעג ןײק םענײק ײב ״דלילח ׳ךאד טסאה .ןײז לחומ ריד
 זיא םע .קחצי ,ןײא ריד טםדער וד .ןלאצאב ךאד םע ןעמ ןאק ,אי וליפא ןעװ
 הבושת וט ,קחצי ,טאג טעב .ריד ןופ שינעדײרנײא ןא ,ןגאז םיריוטקאד יד יװ
 לאז ןדע־ןג ןקיטכיל ןיא ׳עמאמ יד ,םולשה־ױלע ׳עטאט רעד .םילהת גאז ןוא

 ןפלאהעג וטםעװ תוכז רעײז ןיא .ריד ראפ ןטעב ןוא ןעימ ךיז ןלעװ ׳ןײז יז
 טשינראג ןיוש ךאד ײז ןבאה טציא .ןרעװ טנוזעג טסעװ ׳ןעז טסעװ .ןרעװ
 .ןעקנאד וצ טאג .ןדײ ןראװעג ןענעז ךעלקינײא ענײד ׳ךאד רעה ךיא .ריד ןגעק

 .םילהת גאז ׳רקיע רעד ןוא ,הקדצ ביג ןוא הבושת וט
 טזײלגראפ רעדיװ ןענעז ןגיוא ענײז .טריגאער רעמ טינ טאה ןאמסארג

 .ללח ןיא םוטש טקוקעג טאה רע ןוא ׳ךעלבײש ענעפאלראפ יװ ןראװעג
 טאה גרעבנזאר םימ ןוא ׳קנואװ א ןבעגעג טאה רעטםעװש־ןקנארק יד

 .בוטש םנקגארק םעד ןופ רעדורב םעד טריפעגםיורא
 טאה — ׳קחצי ׳ןפלעה ריד לאז טאג ׳המילש האופד א ריד שטניװ ךיא —

 .ריט רעד ײב ןיוש טגאזעג רעדורב רעד
 .טריגאער טינ טאה ןאמםארג

 ־נײרא גרעבנזאר םימ זיא טיזיװ םלאירבג ׳ר ךאנ םורא געט ראפ א ןיא
 :טגאזעג םיא טאה ןוא םיא וצ ןעמוקעג

 .ןעמוקעגנא זיא טרעבאר .ריד ראפ םײנ עטוג באה ךיא ׳קיזײא —

 םוטש זיא רע .סיורג ןוא טײרב — ןגיוא יד טנפעעגפיוא טאה ןאמםארג
 רע יװ ,ןפיל יד טימ ןעלמרומ ןבײהעגנא רע טאה לאמאטימ ראנ ׳לײװ א ןעװעג
 ־עג טיג ראג ,טראװ םאד טאהעג טאה רע רעדא ׳טראװ סאד ןענופעג טינ טלאװ

 :ןעגנערבםיורא סע טנאק
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 ־עגבא — ,טעשעהעג יװ יוזא רע טאה — ׳טרעבאר ,טרעבאר ,טרעבאר —
 טאה ןעמ םאװ ,ןפיל עבײז טמירקראפ טאה לכײמש א ןוא — ,ןעמוקעגגא ,ןעמוק
 — זןעװ .דײרפ רעדא רעצ ןופ עסאמירג א ןיא יצ ,ןםױו טנאקעג טינ

 .רע טגערפ
 ־שטײד ןופ ןעילפ וצ גנילצולפ ןעמוקעג זיא רע .טכאנרעדפיוא ןטכענ —
 סע ראנ ,םורא געט ראפ א ןיא טשרע םיא ףיוא טכירעג ךיז טאה ןעמ .דנאל

 1 ןעז םיא טםליװ .דעירפ ןעמוקעג רע זיא ,טײהנגעלעג א טכאמעג ךיז טאה

 ־עג טאה רע רעדײא ,לאמ ראפ א פאק ןטימ טלקאשעג טשרעוצ טאה רע
 .״אי״ טראװ םאד ןעגנערבםיורא טנאק

 טינ רעמ ןענעז ןגיוא ענײז ןוא ,טכארטראפ ,ןראװעג ליטש זיא רע ןוא
 .ןעװעג טזײלגראפ

 זא ,גרעבנזאר סימ וצ רעגניפ א טימ רע טקגיװ ןגײװש טונימ ראפ א ךאנ
 : .םיא וצ רעטנעענ ןעמוקוצ לאז יז

 ריא וצ ליומ סאד טלעטשעגוצ רע טאה ,רעטנעענ ןעמוקעגוצ זיא יז ןעװ
 :ןרעה טינ לאז רעטםעװש־ןקנארק יד זא ,ליטש רעד ןיא טגערפעג ןוא רעיוא

 ן טקידירפאב ײז ןעמ טאה —
 .טרעדנואװראפ עזאר טגערפ — ז ןעמעװ — '

 •טקעיארפ םעד ראפ טלעטשעגנא באה ךיא סאװ ,ןשטנעמ יד —
 .עגארפ רעטכירעגמוא דעד ןופ ןראװעג םמותשג זיא גרעבנזאר סימ

 .תוריכש םישדח ײרד טלאצאב ײז טאה ראזאל ,אי —
 .טלאװ ןײטש א יװ יוזא ,ץכערק א טימ טגאזעג רע טאה — ,טוג — .

 .ןצראה ןופ פארא םיא

 םיא באה ךיא ןעװ ,םיא ףיוא טראװעג טלאװ רע יװ ןעװעג זיא סע —
 ־נײא ריא ןבעגעגרעביא גרעבנזאר םימ טאה — ,טרעבאר ןעמאנ םעד טגאמרעד

 .ןיטראמ .רד ראפ קורד
 .ףיורעד טשודיחעג ךיוא ךיז טאה טנעדנעטניארעפום רעד

 ־עג טאה רע .ןעניז ןפיוא טאהעג םאד טאה רע זא ,םיוא ךיז טעז םע —
 ־אראפ זיא ךראמ ןײז זא ,טגײמעג ןבאה רימ ןוא ,טײצ עצנאג יד ןופרעד טכארט
 ןבאה רימ זא ,ךיז טכאד רימ .טראנעגפא ןעמעלא זדנוא טאה רע .טריזיל
 ־רעד ןענאק רימ .רעלענש סאװ ןאמנגנױ םעד טגנערב .לםילש םעד ןענופעג
 םוצ רעדא ןטוג םוצ רעדא ,גגוריפפיוא סטנעיצאפ םעד ןיא טײבמוא ןא ןטראװ
 ,קאש אזא ןבעג םיא לאז לקינײא ןטימ שינעגעגאב םאד זא ,ךעלגעמ .ןטכעלש
 ־סיוא םאד ןזומ רימ ראג ,םיזירק ןטײװצ א ןיא ןעגנערבנײרא םיא לאז סע זא

 .ןװאמפ
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 גנאג םעד ןיא ןשינעעשעג עקידנעלסײרטפיוא יד ןײז טינ ןלאז סע סאװ
 רעײז רעטגוא םיא ןיא ראפ ןעמוק םאװ ,םײוגיש יד ןלעװ ,ןבעל סנשטנעמ א ןופ
 סינ למאנײק ,רעטקאראכ ןײז ןופ םעראפ רעד ןיא ןײז דימת ,גנארד ןוא העפשה
 רעד ןופ ךיז טימ טכארבעגטימ טלאװ שטנעמ רעד יװ זיא םע .םיא ץוחמ
 טידל ׳ןראװעג טמערופעג זיא םאװ ,תודיחי ענעםאלשעג א טײקטםואװאבמוא
 ,ןכירטש ןוא ןטובירטא עטסעפ טימ םעראפ־לעדאמ רעטײרגעגוצ־קיטראפ א
 .תוהמ ןלעודיוױדניא רעײז ןיא טרעדנעעג־טינ ןבײלבראפ קידנעטש ןלעװ םאװ
 ןעמוקעגםיוא ןאמסארג טרעבאר ןגנױ םעד זיא םע םאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ
 רעד ןיא ןוא ,דנאלשטײד ןיא ײמרא רענאקירעמא רעד טימ ןבעלוצרעביא
 םוצ ףליהעג א יװ ,דנאלשטײד ןטגיזאב םעד ןיא — םעד ךאנ טײצ רעצרוק
 עיצולאװעד ןײק טכארבעג טינ ךאד סע טאה — ,ןאמרעמיצ .רד ,ןיעלפאשט
 ־ראפ א ןופ ךעלטעלב יד יװ ,ןעלקיװפיוא ןפלאהעג יװ רעמ טינ ראנ ,םיא ןיא
 ןוא ןטפאשנגײא ענעריובעגנײא ענײז ,גנילירפ ןיא לרעכעב־ןעמולב ןטכאמ
 ךיז ןשינעבעלרעביא ענײז ןופ גנאג םעד ןיא טאה רע .ןבירטש־רעטקאראכ
 טנאקעג לאמ ןײא טינ םעד ײב טאה רע םאװ ,רענײטש עפראש ףיוא ןגאלשעגנא
 טנאקעג לאמ ןײא טינ ,טײקכעלנעזרעפ ןײז ןופ טײקטעקאנ יד ןעשטעילאקעצ
 ןײז ןופ ןעמוחת יד ,ןצענערג עגנערטש יד רעבא ,שואי ןופ ןפמוז ןיא ןלאפנײדא
 ןופ טיהעגסיוא םיא טאה ,לרוג ןופ טײקטרעשאב עטמיטשאב א יװ ,רעטקאראכ

 .םעלקה־ףכ ןוא רענײטש־לכיורטש עלא
 עכלעװ ,סעדײז־רעטלע ענײז ןופ רעגײא יװ ןעזעגםיוא רע טאה ןצנאגניא
 רעקיטםײג רעמינאנא רעד טימ .רעטקאראכ ןײז ןרימראפ ןפלאהעג ןבאה
 ןופ רע טאה ,תובא ענײז ןופ ןעמונעגרעביא טםואװאבמוא טאה רע סאװ ,השורי
 רילאק־טיוה ןעיור םעד ףיוא טקוקעג טינ .ײז ןופ רענײא יװ ןעזעגסיוא ןסיורד
 סעמאמ רעד קידנשיװראפ ׳ןבעגעג םיא טאה ײמרא יד םאװ ,םיגפ ןייז ןופ
 עטכײפ עגעי טגאמראפ ךאנ ןגיוא ענײז ןבאה ,ןראי־רעדניק יד ןופ טײקטראצ
 ׳ץראה ךעלטיא טכײל יוזא ןעגנאפ טנאקעג טאה רע רעכלעװ טימ ,תומימת
 עשידײ ענײז ןופ טנשריעג טאה רע םאװ ,טײקנקארשעגגא ענעפלאהאבמוא ענעי
 ־רעקײװק ןמיגאנא ןא ןופ השורי א ,זאנ־ןבאר ענעטיגשעג־ףראש ץיז ןוא .תובא
 ־אב .ןליװ ןקראטש א ןופ םינמים ןוא טײקטםעפ־ןרענאיפ ןזיװעג טאה ,ןדײז
 — ןקאב ןוא עבמאג יד ןוא תואיפ עשידײ טימ עיזאטנאפ ץיד ןיא םיא דײלק
 ,(טלאגעגפא גאט ןכעלטיא טאה רע סאװ)לדרעב לקנוט קידנצארפש־גנױ א טימ
 וד ןוא ,עטאפאק רעגעםעלטא ןא טימ םיא גנעהאב ןוא למײרטש א ןא םיא וט
 ןופ רענײא יװ ,דימתמ־שרדמ־תיב רעדא לבר ןגנױ א ןופ פיט א ריד ראפ טסאה
 וט רעדא .ײז ןופ פא־טמאטש רע סאװ ,םינבר יד ,םעדײז־רעטלע ענײז
 רעדגעלאה ןסײװ א טימ ,ןטפאק ןטלפענקראפ ןצראװש א ןא םיא
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 לפאק א רעדא ,דגאר ןטײרב א טימ שדילעפאק ןצראװש םענעצליפ א ׳ןגאדק
 סאװראנ טמוק םאװ ,רוווב־רעקײװק ןעמורפ א ריד ראפ טםאה וד ןוא ,פאק ןפיוא
 זא ,הדעו םע לכ ינפב טרעלקרעד טאה רע ואװ ,גניטימ־רעקײװק א ןופ סיורא
 חושר ןטעבעג ןוא ,הלותב־רעקײװק א טימ ץיז וצ ךדשמ ךיז העדב טאה רע
 טשטײנקעגנײא ןעװעג זיא םינפ ןײז ןופ סעיניל־ןכירטש יד ןיא םיראװ .ףיורעד
 ײם ,םרעטאפ םעד ןפ ײם ,תובא ענײז ןופ טנשריעג טאה רע סאװ ,רעיורט א
 תופידר תורוד ןופ טלמאזעגנא ךיז טאה סאװ ,רעיורט א ,דצ םרעטומ רעד ןופ

 ״דנומא רעײז ראפ ןײטשוצסיוא טאהעג ןבאה ײז סאװ ,ןדײל ןוא
 ןופ עםאמירג א ןיא טשטײנקראפ ,םינפ ןײז ףיוא םיורא ץלא טמוק םאד
 רעכלעװ ,לוטש ןיא דילאװניא םעד ףיוא טקוק ןוא יוזא טײטש רע תעשב ,רעצ
 ,ןדײז ןקידנטערט־שירעב ,ןטיובעג־וױםאמ ןײז ןופ טעלעקם א יװ םיוא םיא טעז

 :םיא טגערפ רע ןוא ,טאהעג ביל יוזא טאה רע םאװ
 ז עדײז ,ךימ טםנעקרעד וד —

 א סיורא טגנערב רע רעדײא ,אי ףיוא פאק ןטימ טלקאש רעטלא רעד
 :ןפיל ענעפא ענײז ןופ גגאלק

 .פאק ןמימ רע טלקאש — ,טרעבאר ,אי —
 ז עדײז ,וטסכאמ סאװ —

 ־נא טימ ,ךעלעמאפ סיורא רע טגאז — ,רעםעב ליפ ,רעםעב ליפ —
 .גנוגנערטש

 ,ןאמםארג רעטםימ ,ןעז טעװ ריא ,רעסעב ןײג ץלא טעװ ןא טציא ןופ ,ונ —
 .טראװ־טםײרט א רעטםעװש־ןקנארק עכעלרעטומ עקיד יד ןײרא טפראװ —
 יז ןקיטש סאװ ,ןרערט יד טימ טפמעק יז .טשינראג טגאז גרעבנזאר סימ

 .עירעטםיה ןיא ןכערבםיוא טינ לאז יז זא ,זדלאה ןיא
 .ןגאז וצ םעפע יבא ,טרעבאר טגאז — ? ןעז וצ ךימ ןדירפוצ טםיב —

 .פאק ןטימ רעטלא רעד טלקאש — ,רעײז ,רעײז —
 רעד טימ םיא וצ טקניװ רעטלא רעד יװ טרעבאר טקרעמאב לאמאטימ

 .רעטנעענ ןעמוקוצ לאז רע ,טגאה
 .לוטש רעטעבעג םנדײז םוצ לקנעב סאד וצ טקור רע

 לוק קירעדינ א ףיוא רעטלא רעד םיא טגאז — ,ןײגםיורא ײז סײה —
 •ןײרא רעיוא ןיא טעמכ

 עדײז רעד םאװ ,גרעבנזאר םימ רעביא טיג ןוא ףיוא ךיז טבײה טרעבאר
 .טגנאלראפ

 טקניװ ןוא רעטםעװש רעד וצ עזאר טגאז — ,יטאראד ,רימ טימ טמוק —
 .ןגיוא יד טימ וצ ריא

 טגאז — .רעמיצ קיז ןזאלראפ וצ טינ טגאזעגנא רימ טאה ןיטראמ .רד —
 .יטאראד

 ־םעפ ןיוש גרעבנזאר סימ טגאז — ,תױרחא ןײמ ףיוא ,רימ טימ טמוק —
 .רדח ןופ םיורא טעמכ יז טײנ ןוא םערא ןראפ רעטסעװש יד ןא־טמענ ,רעט

 טגאז — ,עירעטםיה ןיא ןכערבםיוא לאז רע זא ״דנכס א אד זיא סע —
 .רעטסעװש יד
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 גרעבנזאר סימ ןוא — ״דיז ףיוא תױרתזזא םאד םענ דיא ׳רימ טימ טמוק —
 עדייב .ךיז ךאנ ריט יד טכאמראפ ןוא דלאװעג טימ טעמכ סיורא יז טריפ
 אד סאװ ׳רעצרעה עקידנגאלש טימ ןטראװאוצפא ריט רעד רעטניה ךיז ןלעטש

 .ןעמוקראפ טעװ
 טראװ א ןעגנערבסיורא ןאק רע זיב טײצ עםיװעג א ןטלא םעד טמענ סע
 רע יװ ׳קירוצ ײז טכאמראפ ןוא ןדײר וצ ןפיל יד ףױא־טנפע רע .ליומ ץופ
 םעד טלגיזראפ טלאה סאװ ׳לגיז םעד ןכערבוצפיוא טגנערטשעגנא ךיז טלאװ
 סאװ ׳ןפארט ןטשרע םעד ׳טראװ סאד רע טניפעג ףוםל ׳דום ןײז ןופ לאװק

 .לאװק ןטעמתחראפ ןופ ךיז טסײר
 רעד טגאז — ׳טנײמ עטאט ןײד יװ ׳טרעבאר ׳עגושמ טינ ןיב ךיא —

 ׳ךעלטײד ןוא ראלק לאמאטימ רעבא ׳טײקרעװש טימ ׳ךעלעמאפ רעטלא
 רעד .ןײנ ׳עדײז ׳ןײנ .עגושמ טםיב וד זא ׳טינ טנײמ עטאט רעד —

 ...ראנ טנײמ עטאט
 טינ םיא לאז רע זא ׳רעגניפ א טימ םיא וצ טבאמ רעטלא רעד רעבא
 .ןגיװשנא טרעװ ׳ןטימ ןיא פא ךיז טקאה טרעבאר זא ׳שיגרענע יוזא — ׳ןרעטש
 ׳רעקידעבעל טציא רע טגאז — ׳עגושמ טינ ןיב ךיא ׳טרעבאר ׳ןײנ —
 ךיא ןוא ׳טהלװעאב באה ךיא םאװ ׳שטנעמ אזא ןעװעג זיא םע •— .רעבעלריטאנ
 לעװ ןײלא ךיא .ןטכירראפ םע זומ ךיא .טרעבאר ׳ןסיװ סע טםלאז וד זא ׳ליװ
 ןטימ רע טריפ — ׳רימ ראפ ןוט סע טסלאז וד זא ׳ךיא ליװ ׳ןעגאק טינ ןיוש
 .עילימאפ ןײז רעדא םיא ׳ףיוא םיא ךוז — .ןדײר ןתעשב טפול רעד ןיא רעגניפ

 .ןעמאג ןײז ףיוא־בײרש ׳רעדעפײלב א םענ
 רע .ןראװעג ךײלב זיא ןוא ןפורעגסיוא טרעבאר טאה —:עדײז ׳ןײג —

 .לכיב־ץיטאנ ןײז ענעשעק־םעזוב ןופ ןעמונעגםיורא ךאד טאה
 םעד ןוא ןגיוא יד טימ רעמ ןליופאב םיא רעטלא רעד טאה —!בײרש —

 .ליומ ןטימ יװ םינפ ןצנאג
 טאה רע .גנוגערפיוא ראפ טרעטיצעג טרעבאר טאה — ׳עדײז ׳אי —

 .ןםײהעג םיא טאה עדײז רעד םאװ ׳ןוטעג ךאד
 ...ןעמאנ ןלעטימ א טאהעג ךיוא טאה רע .ןאי ןעװעג זיא ןעמאנ ןײז —

 ז םע טסאה .״מ״ א טימ ןא ךיז טבײה ...טינ קנעדעג ךיא
 .עדײז ׳אי —

 ? םע טםאה .יקםלאװאק ...״מ״ א ךאנרעד ׳ןאי —
 .עדײז ׳אי —

 ־גנירפם ןיא ׳אד .קירבאפ־ליעי א ןיא רעקינאכעמ א ,רעטעברא ןא —
 .קורב

 ?סע טםאה —.
 .עדײז ׳אי —

 םעד טינ קנעדעג ךיא .ץראמ ןיא .ריפ ןוא טרעדגוה ןצנײנ ןיא —
 ? םע טסאה .קיטײרפ א ןעװעג זיא םע .גאט

 .עדײז ׳אי —
 ףיוא .רעלאט קיצנאװצ־ןוא־ןביז ןשטנעמ םעד ןופ ןעמונעגוצ ךיא באה —

 .ןפוא ןבעלצעזעג־טינ א



 .עדייז ׳ןײנ —
 !םיא ײב טעבגגעגוצ ״אי —

 ןױש רעבא טאה רע ,ןעײרשםיוא טלאװעג טרעבאר טאה — ״ו עדײז״
 .ךיז ןיא םיטש יד טקיטשרעד

 ? םע טםאה —
 .פאק ןטימ טלקאשעג טאה טרעבאר

 ןופ קראי־ױנ ןײק ןעמוקעג .טלעג טצעל ןײז .ךיוא ןאמירא ןא —
 .הנותח סרעטכאט ןײז ראפ גוצנא ןא ןפיוקנײא ךיז קורבגנירפס

 .ןטלאהנײא רעמ טנאקעג טינ ךיז טרעבאר טאה —.עדײז —
 טגאזעג רע טאה — ,ןעמוקנײרא דלאב ןלעװ ײז ,דגיװשעג םע ךאמ —

 ז םע טםאה — .ריט רעד וצ קערש טימ ךיז טקוקעגמוא ןוא דלודעגמוא טימ
 ןײז רעביא ןעײרד ןיא ןגיובעגנײא ,טגאזעג טרעבאר טאה — ,אי —

 .לכיב־ץיטאנ
 ־רענעמ עטצינעג ןופ בלעװעג א ןיא ,ירעואב רעד ףיוא ןעװעג זיא םע —

 ? םע טסאה .רעפיוקראפ א ןעװעג ןיב ךיא .רעדײלק
 3אק ןטימ טלקאשעג טרעבאר טאה — ,אי —

 •לײװ א טרעלקעג טאה דעטלא רעד
 — ,קורבגנירפס ןיא ,אד .ליה יר־עב־ארטס ףיוא טניואװעג טאה רע —

 ז ןבירשראפ — .תוחוכ עטצעל יד טימ טכארבעגםיורא רעטלא רעד טאה
 .עדײז ,אי —

 ז ןעמאנ םעד טסאה —
 .אי —

 .סע ןעײל —
 .יקםלאװאק ,״מ״ א טימ ןא ךיז טבײה םאװ ,ןעמאנ ןלעטימ א טימ ,ןאי —

 .םעטאד יד —
 ,קראי־ױנ ןיא ,קיטײרפ א ןיא ,ריפ ןוא טרעדנוה ןצגײנ ,ץראמ

 .ירעואב רעד ףיוא
 .ןעמוקגײרא דלאב ןלעװ ײז ,סע טלאהאב .טוג —

 .לכיב־ץיטאנ ןײז טקעטשראפ טאה טרעבאר
 •ןטעבעג ךיד באה ךיא סאװ ,רימ ראפ ןוט טסעװ וד זא ,וצ רימ גאז —

 .עדײז ,אי —
 .טנאה יד רימ ביג —

 .ןקירד יז טװאורפעג ,ענײז ןיא טנאה םטרעבאר ןעמונעג טאה רעטלא רעד
 .חוכ ןײק טקעלקעג טינ םיא טאה םע

 ,לײװ א ףיוא ןגיוא יד טכאמראפ טאה רע — .ריד קגאד ךיא ... טוג —
 רע .טצפיזעגפא ןעװעג טלאװ רע יװ םיא ײב ןבײהעג ךיז טאה טסורב יד ןוא

 .טנאה סטרעבאר טזאלעגפא טיג ץלא טאה
 גאז .ןזאל טינ ךיד ןלעװ ײז .ןעזאר טינ ,ןטאט םעד טינ םע לײצרעד —

 ? טסרעה וד .טיג םעגײק סע
 .עדײז ,אי —
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 .ןײרא ײז ףור — ,טמעטאעגפא רעטלא רעד טאה — ,טוג —
 .רעטםעװש רעד טימ ןעזאר ןפורנײרא ןעגנאגעג זיא טרעבאר ןוא

 יז יװ ,עזאר טגאז — ,םעומש ןטוג א טאהעג טאה עדײב ריא ,ףאה ךיא —
 י קיזײא ,םאװ — .רדח םגאמםארג ןיא ןײרא קירוצ טמוק

 .ןאמםארג טגאז — ,אי —
 ףראדאב רע זא ,ביולג ךיא .דימ זיא ןאמסארג רעטםימ זא ,עז ךיא —

 . העטםעװש יד טגאז — ,ןעורםיוא ךיז
 .פאק ןטימ טלקאשעגוצ טאה ןאמסארג

 .טרעבאר טגאז — ,עדײז ,ןעז רעדיװ דלאב ךיז ןלעװ רימ —
 .רדח ןופ ןעגנאגעגסיורא ןענעז עזאר ןוא טרעבאר

 עדײב ןענאפש ײז יװ ,עזאר טגערפ — ? טרעבאר ,ןעװעג סע זיא יװ ,ונ —
 ןײז ןגעװ טלײצרעד טינ ריד טאה רע זא ,ףאה ךיא — .ראדיראק ןגנאל ןיא
 ־פיוא זיא טרעבאר יװ ןעזעג טאה יז ןעװ ,טגײלעגוצ יז טאה — ,םקיפ־עײדיא
 ןגײװש ןײז ןופ יז טאה ,טרעפטנעעג טינ ריא טאה רע .טרעדורעצ ןוא טגערעג

 .ןגיװשעג ךיוא טאה יז ןוא ,ץלא ןופ טםײװ רע זא ,ןעגנורדעג
 יד ןופ ״עזאר עמומ״ ןפורעג יז ןבאה רעדניק םראזאל) עזאר עמומ —
 א ןוט רימ טםליװ — ,ןבײהעגנא דלאב טרעבאר טאה — ,(ןא ןראי־רעדניק
 ןיא טעפש םײהא ןעמוק טנײה לעװ ךיא זא ,ןעמאמ רעד ןא־גנילק זהבוט
 טײװ טינ ךיז טניפעג רע .ןאמרעמיצ .רד טימ ןעז ךיז ןראפ ליװ ךיא .טנװא

 .ןענאד ןופ
 י םיא ןגעװ ןבירשעג זדנוא טסאה וד םאװ ,ןיעלפאשט רעד זיא םאד —

 .אי —
 ? ןעמוקעגקירוצ ,םע טםײה ,ןיוש זיא רע —

 עירעם א ךיוא טיג רע ,לפמעט ןיא ץאלפ ןייז ףיוא קירוצ זיא רע ,אי —
 ןראפ העש עפאנק א זיא םע .טײװ טינ אד טעטיםרעוױנוא םעד ןיא סעיצקעל
 ןםיש לעװ ךיא .םיא וצ ןפאכרעבירא ךימ לעװ ךיא •ןאב רעד טימ ןענאד ןופ

 .םאש ןײא טימ ןזאה ײװצ

 ןרעה ךאד ליװ רע .קידלודעגמוא ריד ףיוא יאדװא טראװ עטאט רעד —
 .ןדײז םעד ןופ קורדנײא ןײד ריד ןופ

 .ןלײצרעד ץלא םיא ךיא לעװ ׳טנװא ןיא םײהא ןעמוק לעװ ךיא —
 .עיצנאטס־ןאב רעד וצ ןראפ וצ ןעזאר טימ טנגעזעג ךיז טאה רע

 רעניבאר רעד .ןאמרעמיצ .רד ןופ עידוטס רעד ןיא טרעבאר טציז טציא
 .ןקז א ןופ ראה עיורג פאק א ןוא ןקירעי־קיצרעפ א ןופ םינפ א טימ ןאמ א זיא
 םאװ ,ראה עצראװש ךעלטשער יד ןופ טקוקעגסיורא דעמ טאה טײקטלא יד

 ךיז ןבאה ײז ןכלעװ ןיא ,טײקיורג םי םעד ןופ ןעװעטאר טװאודפעג ךיז ןבאה
 יװ ןלאפאב םיא זיא הנקז יד זא ,םיא ףיוא קיטנעק ןעװעג זיא סע .טקוטעג
 טגאמראפ ןבאה ,ןגיוא עםיורג עקידעבעל ,עצראװש ,ענײז ןגיוא יד .ןלזג א
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 ־יװ רעדעװטעי ןײז רבוג ריא טימ טנאקעג טאה רע סאװ ׳הרובג ןופ קילב א
 טפאשנגנאפעג ןיא ןעװעג רעבא ןענעז ײז .עיצאוטיס רעדעװטעי ןוא דגאטשרעד
 יא ׳טצישאב יא ךײלגוצ ײז ןבאה םאװ ,ןעמערב עיורג עקיטכעמ עגנערטש ןופ
 טאה טרעבאר סאװ ,סערעטניא ןפיט טימ טרעהעגסיוא טאה רע .ןעמוקעגײב
 מרעבאר טאה ,עירעטסיה טימ טינ־ריש ,גנוגערפיוא םיורג טימ .טלײצרעד םיא
 טאה רע סאװ ,ץלא ןופ .ןדײז ןטימ שינעגעגאב ןײז ןופ דליב םאד טלאמעגפא
 רעטםכעלנײפ רעד ןעװעג סאד זיא ,ןבעל ןכעלטנגױ ןײז ןיא טבעלעגרעביא

 .רעכעלנעזרעפ עמאס רעד לײװ ,דאזיפע
 מרא םאד ,ןשטנעמ םעד ןופ ןעמאנ םעד ןבעגעגנא רימ טאה רע ןוא —
 טזאלעגםיוא טרעבאר טאה — ,שינעעשעג רעכעלקערש רעד ןופ טײצ יד ןוא

 .ןײװעג ןטקיטשראפ א טימ
 םאװ ,ןרעטש ןכיוה ןײז טשטײנקעג ,טרעלקעג גנאל טאה ןאמרעמיצ .רד
 מא ןוא .ןפיל יד ןסיבראפ ,פאק ןעיורג ןײז ןיא ןטינשעגנײרא ףיט ךיז טאה

 .טײקיליפטימ ןוא טײקדלימ טימ טלבײמשעצ ךיז םינפ ןײז טאה
 טגאז — ,רעטאפ ןײד ןלײצרעד ץלא סאד ןזומ טסעװ וד זא ,ביולג ךיא —

 .ןאט ןטסעפ א טימ רע
 .ןוט וצ טינ םאד טגאזראפ ףראש רימ טאה עדײז רעד ,ןאמרעמיצ .רד —

 ײז לײװ ,ךאז רעד ןיא ןרעטש ראנ רימ ןלעװ ײז זא ,טנראװעג ךימ טאה רע
 טגאזעג רימ טאה גרעבנזאר םימ .םיא ײב שינעדײרנײא ןא זיא םע זא ,ןטלאה

 •ענעגײא םאד
 ןטימ םעומש ןצנאג םעד רעטאפ ןײד ןבעגרעביא ןזומ וטםעװ ךאד —

 .עלעכיב ןיא טנכײצראפ טםאה וד םאװ ,ןזײװ םיא ןוא ןדײז
 טשינראג לעװ ךיא זא ,טראװ םאד ןדײז םעד ןבעגעג רעבא באה ךיא —

 .ןטאט םעד ןלײצרעד
 ןופ ןבעל םעד ןיא אד טײג םע .טראװ ןײד ןכערב ןזומ טםעװ ,טרעבאר —
 ןיא רעטאפ ריא וצ ןײגקירוצ ליװ םאװ ״דמשנ א ןופ החונמ רעד ןיא ,ןשטנעמ א

 !סאד ריד לעפאב ךיא .ןוט ןזומ םע טםעװ .למיה
 גנולפײװצראפ ןיא םיוא טרעבאר טפור — ? ןוט םאד ךיא ןאק יוזא יװ —
 ךיז טרעטאמ לײװרעד אד ןוא ,העד רםח ,טקורראפ זיא רע זא ,ןביולג ײז —

 .שטנעמ א ךיז טגאלפ ןוא
 זיא המכםה םרעטאפ םעד ןא .ןדײר וטזומ ,טרעבאר ,ראפרעד עקאט —

 .ןכאמ וצ טשינראג
 ז ךיז ןשימוצנײרא ןרעװראפ רימ טעװ רע ביוא ,ןײז טעװ םאװ ןוא —

 .םיא טימ ןדײר לעוז ךיא .ןעז לאמםנעד רימ ןלעװ —
 ? ןפלעה רימ טעװ ריא —

 .םיא טימ ןפערט ךיז ליװ ךיא זא ,רעטאפ ןײד גאז .סיװעג —

 .ןאמרעמיצ .רד ,אי —
 !ריד טימ ןײז טאג לאז ןוא ,ײג —
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 ־עג טלאװ ,״יקנעי ןצלאטש״ םעד ,ןסיװײד רעביא ןוחצנ םנוארב םקאמ
 זא ,טגלאפראפ םיא טאה םאװ ,ארומ עקידנעטש יד טינ ןעװ ,לופ ןײז טנאק
 ןגארטעג ןעד רע טאה .טירש ןשלאפ א סעפע טימ ןכאמ עילאק ךאנ טעװ ראזאל
 ןבעל ןיא ןעגנאגעג םיא זיא םע םאװ ,ןאמםארג ןטלא םעד ףיוא ץראה זײב א
 א טאהעג ,הברדא ,טאה רע .הלילח ? זיא רע ואװ אקװד םיא ןטלאה וצ ןײרא
 ־נעזרעפ ןײז ץוחא .בצמ ןײז טרעיודאב קיטכירפיוא ןוא םיא ראפ ליפעג טוג
 ןעגנאגעגנא תמאב םיא זיא ,טאקאװדא ןא ןופ עיציבמא רעלענאיםעפארפ רעכעל
 ןופ ײס ,עילימאפ סראזאל טגײרפ ןײז ןופ ײם ןעמאנ רעטוג ןוא שזיטםערפ רעד
 ןעמ ביוא ,תונכס ףיוא ןרעװ טלעטשעגםיוא רעדיװ ןלעװ סאװ ,עמריפ רעד
 ץלא ׳ןעקנאד וצ טאג .טכירעג םענעפא ןיא סעצארפ םעד קירוצ ןעגנערב טעװ
 ליװ םאװ ,ןאמ א םיא ראפ טציז טא ןוא .טוג ץנאג ןפאלעגפא טציא זיב זיא
 רעד םורא טלעטשעגפױא טאה ,ןוארב .רע סאװ ,ןינב ןצנאג םעד ןפראװעצ

 ךאד טײטש עיצאטופער עלענאיםעפארפ ענעגײא ןײז רעבא .ןאמסארג־השעמ
 ןטנוזעג ןוא ןראלק א ראפ ןרעװ טרעלקרעד לאז ןאמםארג ביוא .ןאק ןיא טציא
 .ןטנאגירטניא ןוא רעלדניװש ײװצ יװ ןעמוקםיורא עדײב ײז ןלעװ ,ןשטנעמ
 ׳קנארק ײם־יװ־ײס ךאד זיא רעטלא רעד ? ןופרעד ןעניװעג םעפע טעװ רעװ ןוא
 ןבראטש טעװ רע יצ ,קוליח א םעפע ןעד זיא .ןבעל וצ ןטכיזםיוא עכאװש טים

 ? עגושמ רעדא לכש ןראלק א טימ
 .ןאמרעמיצ .רד טימ גנוציז רעד וצ ןעמוקעג רע זיא ,גנאלראפ םראזאל ףיוא

 ןײז .ןריפםיוא ןוא ןעגנונײמ םרעניבאר םעד קידלודעג טרעהעגסיוא טאה רע
 זיא רע זא ,טכאדעגםיוא ךיז טאה םע םאװ ,פאק רעםיל רעטראה ,רעםיורג
 ןבירעצ ןוא טלאמעצ טאה ,לימ עטוג א יװ טעבראעג טאה ,לאטעמ ןופ ןסאגעג
 ןײק טדערעגםיוא טינ רעבא טאה רע .ןטנעמוגרא םרעניבאר םעד ביוטש ןיא

 .ןדײר ץילא ןראזאל לאמסאד טזאלעג טאה רע .טראװ
 ,טלײצרעד ץלא םיא טאה טרעבאר טניז ,געט ראפ יד ךרוד טאה ראזאל
 ראה יד ,ענײז תואיפ יד ןענעז טכאגרעביא .ראי ןעצ א ףיוא ךיז טרעטלעעג
 טשטײנקעצ זיא םיא ײב םינפ סאד .ןראװעג יורג ןצנאגניא ,ןפײלש יד ןיא
 םאװ ,עיצאוטיס רעד ראפ ןענאטשעג זיא רע .ןפאלש־טינ ןוא גראז ןופ ןעװעג
 ,טנאװ א ראפ טײטש רעדנילב א יװ ״דשעמ סנוז ןײז טימ ןפאשעג ךיז טאה םע

 .ןוט וצ סאװ טסואװעג טינ ןוא
 םעד ןיא תמא ןאראפ זיא סע יצ ,ןעניפעגסיוא טװאורפעג ןעמ טאה —
 טװאורפעג ןעמ טאה — טגערפעג ןאמרעמיצ .רד טאה — ?תונעט סרעטאפ

 ? טינ רעדא ,יקםלאװאק יװ שטנעמ אזא ןעװעג זיא סע יצ ,ןעניפעגסיוא

 זיא סע זא ,ןײא ךיז טדער רעטאפ רעד זא ,טםואװעג ראנ ןבאה רימ —
 טינ .טםנרע ןעמונעג טינ לאמנײק רעבא סע ןבאה רימ ,שטגעמ אזא ןעװעג
 טאה .מעד ראפ דנורג גונעג טאהעג ןבאה רימ ןוא .םיריוטקאד יד טינ ,רימ
 םענײא ןוא ןײטשרעבליז רעטסימ ןופ ףליה רעד טימ ,ןײלא רעטאפ רעד טינ
 זןשטגעמ ןוױטקיפ םעד ןעניפעג טװאורפעג ,ןאראטםער א ןיא רענלעק א ,קיאמ א
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 טװאורפעג טאה רעטײװצ א ,ןבעל ןצנאג ןפױא עיסנעפ א ןבעגעג רע טאה םענײא
 םעד ךאנ ךיז־ןגאי םאד זא ,ןעװעג זיא ףוס רעד ןוא ,טלעג מיא ײב ןסערפםיוא

 ־ורעצ ערעםערג ץלא טכארבעג ראנ םיא טאה ןיקסלאװאק םענעגיוטשעג־טינ
 ןוא םעיצאניצולאה ערערעװש ץלא טימ ,ןװרענ יד ןופ גנורעטשעצ ןוא גנורעד

 .לוק ןכארבעג א טימ ראזאל טגאז — ,סעיזאטנאפ עדליװ
 טײצ ךיוא ראנ ׳ןעמאנ םעד ראנ טינ ןבעגעגנא רע טאה רעבא טציא —

 .ץאלפ ןוא
 טניפעג שטנעמ רעד זא ,טדערעגנײא ךאד ךיז טאה רע ,ןליװ סטאג ןיא —
 ,רעשאװסעפעג א יװ טעברא רע ואװ ,ןאראטםער א ןופ ךיק רעםיװעג א ןיא ךיז
 ןא ןיא ץאלפ ןוא טײצ ריא טאה טא .ןכוזפיוא םיא ןיהא ןעמוקעג זיא רע ןוא
 םעד ןופ ,עיזאטנאפ רעקנארק ןײז ןופ טכורפ יד ץלא ךאד זיא םע .סקיפ־עײדיא
 טימ ןוז רעד טגאז — ,טכענ יד ךרוד םיא טקינײפ סאװ ,סקעלפמאק־דלוש
 יד ןופ ,גנואיצרעד ןײז ןופ ,ןאמרעמיצ ײבאר ,טרעהעג ריא טאה — .קיטײװ
 םיא ןיא ןצנאלפנײא טלאװעג טאה רעטאפ ןײז עבלעװ טימ ,םעטכישעג־ליורג

 ? טײקשידײ
 ךיז באה ךיא .עטכישעג עצנאג יד םײװ ךיא .טרעהעג באה ךיא ,אי —
 טאה רע .רעהא ןעמוק ןײמ ראפ ,ןאמםארג םעם ,רעדורב ןײז טימ ןפארטעג

 .טײקנארק סרעדורב ןײז ןגעװ טלײצרעד ץלא רימ
 ־ראפ ראזאל טגערפ — ?םעס לקגא טימ ןפארטעג ךיז טאה ריא —

 .טרעדגואװ
 עלא ןיא טײקנארק רעד ןופ עטכישעג יד ןםיװ טלאװעג באה ךיא ,אי —

 .םיטרפ עכעלגעמ
 עטכישעג רעד טימ ךיז ןענעקאב ןלעװ רעײא ןופ הבים יד זיא םאװ —
 ־רעמיצ .רד ,ןגערפ ךײא סע געמ ךיא ביוא ,טײקנארק סנאמםארג רעטסימ ןופ
 .ןטלאהקירוצ ךיז רעמ טנאקעג טינ ןיוש ןוארב טאקאװדא רעד טאה — ? ןאמ

 רעקיטםײג א ןוא ײבאר א יװ .ןוארב רעטםימ ,ןגאז ךײא םע לעװ ךיא—
 זיא לאפ םעד ןיא ןוא — ״דצע ןײמ ןוא ףליה ןײמ ןכוז םאװ ,יד ראפ רעחיװגעװ
 ךיז ךיא באה — ,הצע ןײמ ךאנ רימ וצ ןעמוקעג טרעבאר טנײרפ רעגנױ ןײמ
 לאפ רעד — .ןאמרעמיצ .רד טגאז — ,לאפ םנאמסארג ןיא טריסערעטניאדאפ
 זיא רע .רעריפ ןקיטםײג א ןופ טײקיטעט ןײמ טימ ןא טגעאנ רעעז ךיז רעק
 ךיז טװאורפעג טינ לאמנײק ןבאה סאװ ,עלא יד ראפ שיטסירעטקאראכ רעעז
 גנודניבראפ רעײז ןטלאהעגנא ראג ,טאג טימ טקאטגאק םענעגײא ןא ןפאש
 .רערעל־עיגילער רעײז רעדא ,רעטאפ רעײז ןופ גגולטימראפ רעד ךרוד םיא טימ
 ךרוד טינ שינעטלעהראפ א ,טאג וצ שינעטלעהראפ עטקעריד־טינ אזא ףור ךיא

 .״גנורעטעגראפ־רעטאפ״ ,עדעדנא ךרוד ראנ גגוראפרעד רענעגײא
 טדמערפראפ :טקוקעגרעכיא ךיז ןבאה ןוארב טאקאװדא דעד ןוא ראזאל

 .דײר םרעניבאר םעד ןעגנולקעגפא ײז ןבאה טײװ ןוא
 ,רעיונעג ןרעלקפיוא זדנוא ןוא ,ןאמרעמיצ .רד ,ץיז טוג יוזא ריא טליװ —
 ־ראפ ךיא ןוא ןאמםארג רעטםימ ? גנורעטעגראפ־רעטאפ טימ טנײמ ריא םאװ

 .טאקאװדא רעד ןפורעגגא ךיז טאה — ,טינ ךײא ןעײטש
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 — .ןאט ןקיאור א ןיא ןאמרעמיצ .רד טגאז — .טושפ ץנאג זיא סע —
 ןפיוא ןיעלפאשט ןוא תוליהק ןופ רעריפ רעקיטסײג א יװ גנוראפרעד ןײמ ןופ
 רעכעלטינשכרוד רעדזא ׳גנוגײצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב טנארפ־המחלמ
 ׳עקירעמא ןיא ןטםירק ײב ײם ׳ןדײ ײב ײם ׳לאנאיםעפארפ רעדא ןאמטפעשעג
 טינ םיא טבײלבראפ םע זא ׳ןעגנואוט עכעלגעט ענײז טימ ןעמונראפ יוזא זיא
 ׳יװ םיגינע עקיטםײג טימ ןבעגוצפא ךיז ׳ןליװ ןטםעב ןײזיײב וליפא ״טײצ ןײק
 .טאג ןײז טימ טקאטנאק םעגעגײא ןא ןעניפעג ןוא ןכוז ןופ ןיגע םעד טימ ׳לשמל
 רעדא ׳רעטומ ןוא רעטאפ ןײז ןופ טאג םעד ׳ןקיטראפ א ׳ןא ראפרעד טמענ רע
 םעד רעדא ןרעטלע יד ראפ רעביא־טזאל ןוא ,רערעל־עיגילער ןײז ןופ
 םאד .טאג טימ םיא ראפ ןעלדנאה וצ ײבאר םעד ׳רעקירעלק םעד ׳דנערעװער
 ןעמ ןעװ ׳ןבעל ןיא סיזירק א רעבא ךיז טכאמ .הרושכ טײג ץלא ןעװ ׳טוג זיא
 ײז .טקילפגאק רעד ןא ךיז• טבײה טלאמעד ׳ףליה םטאג וצ ןעמוקגא ףראדאב

 ׳ךיז טײטשראפ ״ײז ןזומ ,ןרעטלע ערעײז ןופ ןגיוא יד ךרוד טאג ןעז ראנ ןענאק
 ןײק םעראװ ׳טיאג ןופ ןבאה ןרעטלע ערעײז םאװ ׳הגשה יד ןעמעננא ךיוא
 ןוא טרעױמעגגײא ,שיטאטם טיג זיא טאג .טיג ײז ןבאה הגישה ענעגײא

 רעקיבײא ןא זיא רע ;עיצארענעג ןײא ןופ תומא דלד יד ןיא ןרױרפעגנײא
 ־םיוא זומ שטנעמ רעכעלטיא ןוא .ןבעל ןקיטםײג ןקידנשירפרעד ןופ לאװק

 .םהרבא רענעגײא ןײז ןײז זומ רע .ןײלא ךיז ראפ טאג ןעניפעג
 טנעז ריא זא ׳ןאמרעמיצ .רד ׳דײר ערעײא ןופ ןײטשראפ רימ ןלאז <—
 קידנקוק ׳עינאריא טימ ׳ןוױכב טאקאװדא רעד ןא ךיז טפוד — ? עיצידארט ןגעק

 •ןראזאל ףיוא

 םעראפ א זיא עיצידארט .עיצידארט ןגעק טינ ןיב ךיא ,הלילח ׳ןײנ —
 יד זיא הנומא .טאג וצ ןמיה א ןופ םעראפ יד ,קיזומ יד ׳קיזומ זיא סע .ןבעל ןופ
 ןײז ,ץראה ןײז ןיא טגארט שטנעמ רעד םאװ ,הליפת עליטש יד ,טאג וצ הליפת
 ־נאק רעד .טיונ ןײז ןופ העש רעד ןיא םיא טיורטראפ רע סאװ ,טאג טימ דוס
 ׳םעד ןופ ןעמוקעג זיא ,ךיז מכאד רימ יװ ׳טאג טימ רעטאפ רעײא ןופ טקילפ
 .הליפת םרעטאפ ןײז ראנ ,טאג וצ הליפת ענעגײא ןײז טאהעג טינ טאה רע םאװ

 ־וצ זיא ןײלא יז ראנ םאװ ,עיצידארט סרעטאפ ןײז טאהעג טינ רעבא טאה רע
 ׳ןבעל סרעטאפ רעײא ןופ םעראפ יד .טאג ןופ הגשה סרעטאפ םוצ טסאפעג
 ׳ענרעדאמ א ןעװעג זיא יז ,עלענאיצידארט ןײק ןעװעג טינ זיא ׳ןאמסארג רעטסימ
 ׳הביבם יד .רעטאפ ןײז ןופ ןעמוקעג זיא ,טאהעג טאה רע םאװ ׳טאג רעד ראנ
 יוזא ׳םרעטאפ ןײז ןופ שרעדנא יוזא ןעװעג זיא ׳טבעלעג טאה רע רעכלעװ ןיא
 םאװ ,וליפא טײקכעלשטנעמ ןופ ,רשױ ןוא טכער ןופ תוגשה ענעגײא ענײז ךיוא
 טמעטאעג טאה רע סאװ ׳טפול רעד טימ םענײאניא טפאזעגנײא ײז טאה רע
 זיא סע .רעטאפ רעײא ןופ עידעגארט יד זיא םאד .טלעװ רעײרפ רעײנ א ןיא
 ןופ ,רוד ןטײװצ ןופ ,רוד ןצנאג א ןופ עידעגארט יד זיא סע .ענײז ראנ טינ
 רעײז ךיז ראפ ןעניפעג וצ טאהעג טינ טײצ ןײק ןבאה ײז סאװ ,רוד ןטירד
 ןוא .ןרעטלע ערעײז ןופ ,ןקיטראפ א ׳םיא ןעמונעגרעביא ראנ ,טאג םענעגײא
 ־טיא .טקילפגאק םעד ןופ טדײל סאװ ,רעקיצנײא רעד טינ זיא דעטאפ רעייא
 ךײא טעװ רעטאיכיםפ רעכעלטיא ׳רעכעלטםײג רעכעלטיא ,רעניבאר רעכעל
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 קוליח רעד .ןלאפ עבלעזא טימ ןעלדנאה וצ םיוא טפא םיא טמוק םע זא ,ןגאז
 .רענײב יד ןופ ךראמ םוצ זיב ךעלרע זיא רעטאפ רעײא םאװ ,רעד ראנ זיא
 םוצ קראטש יוזא ןעמונעג סאד ךיז רע טאה ראפרעד .ןסיװעג וױטיסנעם א
 רעײא ןופ רעװ ןוא — ׳ןעמעלבארפ עכלעזא ןבאה ײז ןעװ ׳ערעדנא .ןצראה
 רעד ףיוא ךיז ןזאלראפ ײז :רעטכײל ײז ןעמענ — ? טינ ײז טאה רוד םרעטאפ
 ,ביולג ךיא .ײז ראפ ןטעבםיוא ןיוש טעװ יז זא ,ןדעךג ןקיטכיל ןיא עמאמ
 ,ןאמםארג רעטםימ ,לאפ סרעטאפ רעײא טימ טנעקאב ךיז באה ךיא לפיװ ףיוא
 .רערעל־עיגילער ןופ ףוראב ןײמ ךרוד ןרעװ ןפלאהעג ןאק רעטאפ רעײא זא
 םע טעװ ריא ביוא .רעשיזיפ ץיק טינ ,רעקיטסײג א זיא לאפ םרעטאפ רעײא
 סאד טײרג ךיא ןיב ׳טײקכעלגעמ יד ןבעג רימ טעװ ריא ביוא ,ןביולרעד רימ

 .ןעמענוצרעטנוא
 ־ניא ןסיװעג טימ ראזאל טגערפ — ? ןוט וצ םאד ריא טנכער יוזא יװ —

 .םיא ןיא טקעװעגפיוא ןבאה דײר סרעניבאר םעד םאװ ,םערעט
 אזא ןעװעג תמאב זיא םע יצ ,ןעניפעגםיוא ךיא ףראדאב ,סנטשרע —

 .עיצקיפ עעיר זיא סע רעדא ,ןבעל ןײז ןיא יקםלאװאק יװ שטנעם
 ? ןעניפעגסיוא םע ריא טעװ יוזא יװ —

 עטלוב ץנאג ןטרעבאר ןבעגעגרעביא טאה רעטאפ רעײא .טושפ ץנאג —
 זיא לאפ רעד ןעװ ,טעבראעג טאה רע ואװ ,טםײה שטנעמ רעד יװ :םיגמיס
 ןגערפכאנ ןעגנאגעג רעצימיא זיא .שדוח ןכלעװ ןיא ,ראי ןכלעװ ןיא ,ןעשעג
 טעבראעג טראד טאה ןעמאנ אזא ןוא אזא טימ רענײא יצ ,קירבאפ־ליעי רעד ןיא

 .דראקער א ןבאה ןזומ רימ ? םיא ןופ ןראװעג זיא סאװ ןוא ראי םאד

 ,עלא ׳טגאזעג ןיוש ךײא באה ךיא .ןעװעג טינ רענײק זיא םע ,ןײנ —
 יד ײם ,לאפ ןטימ ןוט וצ טאהעג ןבאה ןוא רעטאפ ןטימ טדערעג ןבאה םאװ
 .םיא ײב שינעדײרנײא ןא זיא םע זא ,ןטלאה ,ןשטנעמ עטאװירפ ײס ,םיריוטקאד
 אמתםמ זיא ןאמ רעד ,לשמל .ןעניפעגםיוא ךאד רימ ןפראדאב םאד —
 רעד וצ אמתסמ טרעהעג טאה רע ןוא ,רעשיליופ א לײװ ,קילאטאק א ןעװעג
 ןגערפכאנ ךיז חלג ןשיליוטאק םײב ןעװעג רעצימיא זיא .ךריק רעשיליוטאק
 ־נאק רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ תומישר ןבאה ךיוא ןחמ ײז ?םיא ןגעװ

 .ןאשיעגערג
 רעד ןא ךיז טפור — ?טעפש־וצ ןיוש טינ סע זיא ,ןאמרעמיצ .רד —

 .טאקאװדא
 .רעניבאר רעד טגערפ — ? טעפש־וצ םאװ —

 טימ טאה ןוארב ןוא — ,ןבײהנא טליװ ריא םאװ ,קםע רעצגאג רעד —
 ,םיוא ךימ טרעה — .רעניבאר םוצ גײנ א ןבעגעג ךיז רעפרעק ןרעװש ןצנאג ןײז
 טאה ריא ,שטנעמ רעגולק א טגעז ריא .םױא ךימ טרעה — ,ןאמרעמיצ .רד
 ענעעזעגנא ליפ ןופ רעריפ רעקיטםײג רעד טנעז ריא ,ןבעל ןיא גנוראפרעד
 ײז זא ,ןגאז לעװ ךיא ביוא ,תועט ץיק ןבאה טינ םיװעג לעװ ךיא .תוחפשמ
 טלאה ,תודוס־החפשמ יד ןופ רעטיה רעד ,ריא ןוא ,תודום ליפ ךײא ןעיורטראפ

 ןבאה ןשטנעמ יד םאװ ,יורטוצ םעד ןראנוצפא טינ בוח ןקילײה רעײא ראפ םע
 שטנעמ אזא ןעװעג זיא םע זא ,ןעניפעגםיוא טעװ ריא זא ,ןעמונעגנא .ךײא ןיא
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 םע טעװ ןעמעװ ? ןעמוקםיורא ןופרעד טעװ םאװ ׳לאפ אזא ןעשעג זיא םע ןוא
 ,ןעמעגנא וליפא ןלאז רימ ןעװ ,יקםלאװאק רעד .ןײג ?ןקנארק םעד ?ןפלעה
 טעװ ןענאמסארג רעטםימ .יאדװא טינ ןיוש טבעל ,רעכלעזא ןעװעג זיא םע זא
 ,טםײװ ריא .ןכאמ ךעלקילגמוא ראנ םע טעװ החפשמ ןײז ןוא ,ןפלעה טינ םע
 םידשח ענעדײשראפ ןרעװ טקעװעגפיוא ןלעװ סע ? טקעמש סאד םאװ טימ
 ־ראפ ׳טעװ םאד סאװ ,ןאמסארג קיזײא רעטםימ ןופ טײהנעגנאגראפ רעד ףיוא
 ענײז ןוא ןוז ןײז ףיוא ,החפשמ רעצנאג רעד ףיוא ןטאש א ןפראװ ,ךיז טײטש
 ־םיוא ןװאורפ וצ ןעניושראפ עלעקנוט עסיװעג ןראפשרעטנוא ןוא ,ךעלקינײא
 ריא טעװ סאד טא .טװאורפעג טציא וליפא ןיוש סע ןבאה ײז יװ ,טלעג ןםערפ
 ? זיא יז יװ ךאז יד ןזאל טינ םאװראפ :גנושראפסיוא רעײא טימ ןכײרגרעד
 ראטקאד רעד .ןבעל גנאל טינ טעװ ןאמסארג רעטםימ .שיטסילאער ןײז רימאל
 םיא ריא טזאל םאװראפ ?ראזאל ,יוזא טינ .טרירעגנא זיא ץראה ןײז זא ,טגאז
 רע סאװ ,יודיװ יד לאז ןוא ? ןקעװפיוא םיא םאװ וצ ? החונמ ןיא ןבראטש טינ

 .החפשמ רעד ןופ דום א ןבײלבראפ ,לקיגײא ןײז ראפ טגאזעג טאה

 ךיא ליװ ,החונמ ןיא ןבראטש לאז רע ,ליװ ךיא לײװ ,ראפרעד עקאט —
 ןשטנעמ יװ ןעזעג ריא טאה ,ןוארב דעטםימ .זיא יז יװ ךאז יד ןזאל טינ
 ףיוא ןבראטשעג ןענעז ןשטנעמ עגנױ רעטרעדנוה ןעזעג באה ךיא ? ןבראטש

 ,ןביולג רעזדנוא ןופ ײם — ןײרא טיוט ןיא טײלגאב ײז באה ךיא .טנעה ענײמ
 ןבאה םאװ ,תוכרב טימ ןעגגאגעגםיוא ןענעז לײט .ןביולג ןכעלטםירק ןופ ײם
 עםאמירג רעםואימ רעד טימ לײט ,לכײמש א יװ ןפיל ערעײז ףיוא טבעװשעג
 טקוק סאװ ,ןטםואװאבמוא םעד ראפ דחפ ןכעלטיוט טימ עלא ראנ ,תוללק ןופ
 טונימ רעטצעל רעד ןיא .טײקכעלדנעמוא רעשיטסימ רעד ןופ ײז וצ םיורא
 •ןבעל ץנאג רעײז ךרודא ײז ןבעל טײקכעלדנעמוא רעד וצ ןטערטרעביא ןופ
 ןיא רעביא ךיז ײז ןביג ןםיװעג רעײז טיול ןוא ,ראה א ףיוא טגנעה לרוג רעײז
 רעײז זיא .טײקטסואװאבמוא רעד ןופ ײז וצ םיוא ךיז ןקערטש סאװ ,טנעה יד
 .רעטומ א ןופ טנעה יד ןיא יװ גנונעפאה טימ רעביא ךיז ײז ןביג ,ןײר ןםיװעג
 יד ןעזעג ןטלאװ ײז יװ ,ןרעטאלפ ןוא ײז ןרעטיצ ,ןײר טינ ןםיװעג רעײז זיא

 לאשגאװ רעד ףיוא טגנעה ןבעל םנשטנעמ םעד .הלבח־יכאלמ יד ןופ טנעה
 ךיוא יוזא ,זדנוא ןיא ןענעז שנוע ןוא רכש .טיוט ןראפ טונימ רעטצעל רעד ןופ
 ביוא .רע טבראטש יוזא ,טבעלעג טאה שטנעמ רעד יװ .ןדע־ןג ןוא םונהיג
 ״דחונמ ןיא ןבראטש םיא טזאל ,ןבעל םרעטאפ רעײא ןיז א ןבעג טליװ ריא

 .ןאמסארג רעטסימ
 .ןגיװשעג טאה ראזאל

 רעטםימ םגאק ריא זא ,ןאמרעמיצ .רד ,ךיז ןיא רעכיז יוזא ריא טנעז —
 ןופ טביורעג טאה טײקנארק ןײז םאװ ,החונמ יד ןבעגקירוצ ןאמםארג קיזײא

 .ןאט ןזגורב א טימ ןוארב טגערפ — ? םיא
 ףיוא ראנ .טנעה םטאג ןיא זיא סאד ,טנעה ענײמ ןיא טינ זיא םאד —
 סאד טקיטכעראב ךיז ךיא ליפ ,רימ ןגאז גנוראפרעד ןײמ ןוא ןביולג ןײמ לפיװ

 .שינעביולרעד יד ןגירק לעװ ךיא ביוא ,ןעמענוצרעטנוא
 טײרג ךאד דיא טנעז גנאגםיוא ןופ טײקרעכיז־טינ רעד־טא טימ ןוא —



 .רד ,הנכס רעטםערג רעד ףױא החפשמ סנאמםארג רעטםימ זלעטשוצסיוא
 זןאמרעמיצ

 םע זא ,ןעמונעגנא .ןוארב רעטסימ ,הנבס ןײק םעד ןיא טינ עז ךיא —
 ןייז ןיא תועט א ןעגנאגאב זיא ןאמסארג רעטסימ זא ,ןלעטשסיורא ךיז טעװ
 רעװ ? םע זיא םאװ ,רענײמ טאג .ןקיטיגאב ,לכ־םדוק ,םע ךאד ןעמ ןאק .טנגױ
 םאד זא ,ןײא טינ עז ךיא ז ןבעל ןײז ןיא תועט ןײק ןעגנאגאב טינ זיא זדנוא ןופ
 םאװ ,החפשמ םנאמסארג רעטסימ ןופ תובישח רעד ףיוא ןריטקעלפער לאז

 .ןײז בירקמ ןבעל סנשטנעמ א ןפראדאב ןעמ לאז םעד בילוצ
 ־עגסיוא ךיז ףראש־וצ זיא סאד ...ןײז בירקמ ןבעל םנשטנעמ א — י

 .טגערעגפױא ןוארב טגאז — ,ןאמרעמיצ .רד ,טקירד
 ןטכירראפ ןשטנעמ א טיג טזאל ןעמ ביוא .ןפלעה טינ ךיז ןאק ךיא —
 םעד טימ םיא טרעטש ןעמ ןוא ,ןבעל ןײז ןיא ןעגנאגאב זיא רע סאװ ,תועט א
 ןײז בירקמ ,סע עז ךיא יװ ,סע טםײה ,טאג ןײז ןופ דסח מעד ןיא ןבראטש וצ
 ראפ גאט א הבושת וט :טגאזעג ןבאה מימכח ערעזדנוא .ןבעל םנשטנעמ א
 זיא ןעמ םאװ ,תועט א ןטכירראפ וצ טעפש־וצ טינ לאמנײק זיא םע .טיוט קיד

 .טאג טימ םולש ןיא ןבראטש ןוא ,ןבעל ןיא ןעגנאגאב
 .ראזאל טגערפ — ז ןאמרעמיצ .רד ,ןוט ךיא לאז ,ריא טליװ ,םאװ —

 טימ ןדײר ןוא רעטאפ רעײא טימ ךיז ןעז וצ שינעביולרעד יד רימ טיג —
 •ןוט וצ ךאז עטשרע יד זיא םאד .םיא

 טגנעה ךאז יד רעבא ,ןאמרעמיצ ראטקאד ,ריא טאה שינעביולרעד ןײמ —
 ־תיב ןופ טנעדנעטניארעפום ,ןיטראמ .רד ןיא פא־טגנעה םע ,רימ ןיא פא טינ
 רעעז זיא עטאט רעד זא ,ןםױו טזאלעג טשרע רימ טאה ןיטראמ .רד .אדסח

 ןיטראמ .רד ןעגנילקנא לעװ ךיא .ףיוא םיא טגער טיזיװ רעכעלטיא ןוא ,ךאװש
 רעײא ראפ ,ןאמרעמיצ .רד ,ךײא ךיא קנאד לײװרעד .ןגערפ םיא לעװ ןוא
 ןגעװ ןםיװ ןזאל ךײא לעװ ךיא .רעטאפ ןײמ ןיא סערעטניא רעײא ןוא ןעמוק

 .ןטרעבאר ךרוד רעפטנע םניטראמ .רד

 טאקאװדא רעד טגאז — ,ראזאל ,ןוט טינ סע טסעװ וד זא ,ףאה ךיא —
 .ןײגקעװא םרעניבאר םעד ךאנ טקיאורמואאב ןוארב

 זא ,טלאה ןיטראמ .רד .ןזאלוצ טינ ײס־יװ־ײס םיא טעװ ןיטראמ .רד —
 טגערעגפיוא טרעװ רע .רעטאפ םעד ראנ ןרעטש סײבאר יד ןופ ןטיזיװ עלא יד
 טרעבאר .ןגעװ סטרעבאר ןופ ןוט ןזומ סעפע לעװ ךיא ראג .ןפאלש טינ ןאק ןוא

 .טאג א ןיא יװ רעניבאר םעד ןיא טביולג
 יװ טרעהעג טםאה .עיצידארט ןיא טינ טביולג םאװ ,ײבאר רענײש א —
 זא ,טנײמעג באה ךיא ...גנורעטעגראפ־רעטאפ ז טקירדעגםיוא ךיז טאה רע
 טאלג טינ זיא םעפע •עמאמ־עטאט דובכ ןבעגפא ףראד ןעמ זא ,ןטלאה סײבאר
 ןעשעג זיא סעפע .המחלמ רעד ןופ קירוצ ןעמוק סאװ ,סײא־ישזד עלא יד טימ
 .ןוארב טגאז — ,ןריהעג רעײז טימ ןײז וצ רעק סע יװ טינ זיא םעפע .ײז טימ
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 סאד .ןטרעבאר ןיא טקרעמאב ךיוא םע באה ךיא ,טכער טפאה ,אי —
 טימ ,טרעלקראפ ראזאל טרעפטנע — ,טרעדנעעג ןצנאגניא ךיז טאה לגנײ

 .םיא טימ תורצ ןבאה לעװ ךיא ,ארומ באה ךיא — .רעטרעװ ענעגיוצעג
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 .רד זא ,ארומ באה ךיא ראנ ,לגנײ ןײמ ,ריד ןגאז וצ דײל רימ טוט סע —
 ןגעק טולאסבא זיא ןיטראמ .רד .ןדײז םוצ ןעמוק טינ טציא ןאק ןאמרעמיצ
 ראפ ךיז טקערש ןיטראמ .רד .טכאמעג דימ ןדײז םעד ןבאה ןטיזיװ יד .םעד
 עדײז-רעד .ןטײקנארק־ןװרענ ײב טפא טפערט םע יװ ,לאפקירוצ א ,סיזירק א
 ךיז ןזומ רימ ןוא ,םולשאב סניטראמ .רד זיא סאד .החונמ ,ור עלופ ןבאה זומ
 ןצאשוצפא יװ םײװ ךיא זא ,ןאמרעמיצ .רד ןגאז טסעװ ,ןפראװרעטנוא םיא
 .רעעז םיא קנאד ךיא ןוא ,טנוזעג םנדײז םעד ןיא טאה רע םאװ ,סערעטניא םעד
 טעװ ״טסעג ןעמענפיוא געמ עדײז רעד זא ,ןעניפעג טעװ ןיטראמ .רד ראנ יװ

 .רעטשרע רעד ןײז ,ןאמרעמיצ .רד ,רע
 רע טאה ךאד .ןראװעג ךײלב זיא רע ,ןראװעג טרעטיצדאפ זיא רוחב רעד
 טאה רע םאװ ,ןײז תמא םע לאז .טראװ ןײק טגאזעג טינ ןוא ןפיל יד ןסיבראפ
 ןןוױטאמ עשיטםיאאגע ,עלעירעטאמ םרעטאפ םעד ןגעװ ןעלמרומ טרעהעג
 ןוא רעטסומ א יװ טרעראפ םיא גנאל ןבעל ץנאג ןײז טאה רע םאװ ,רעטאפ ןײז
 אזא ןיא קידלוש ןײז לאז ,טײקטםעפ־רעטקאראכ ןוא טײקכעלרע ןופ לאבמיס
 עשיטײל סאד ,רעטאפ ןגעק גנונראװ עקידרעירפ םגדײז םעד רעבא זךאז
 ןבאה ,טרעטײװרעד ןאמרעמיצ .רד ןטלאה וצ םולשאב רעד טציא ןוא—דײרעג
 טאה רע .קורבגנירפם ןײק ןראפעגםיורא זיא רע .םידשח עגײז טקראטשעג
 ־כרודא ךיז ןוא דנאטשוצ־טנוזעג סנדײז ןטימ טלאה סע יװ ןעז ןײלא טלאװעג
 ןטאש א וליפא ןעװ םאװ ,״עזאר עמומ״ רעד טימ ןינע ןצנאג מעד ןגעװ ןדײר
 ןזאלוצ ךאנ טנאקעג טינ סאד רע טאה ,ןלאפעג ריא ףיוא ךיוא זיא דשח ןופ

 .הבשחמ רעד ןיא ןצנאגניא
 ןײד ראג ,ןדײז ןטימ ןוטעג טםאה וד םאװ ,טינ סײװ ךיא ,טדעבאר —
 ןעװעג םינפ־לבקמ עזאר םיא טאה — ,םאזלאב א יװ םיא ראפ ןעװעג זיא טיזיװ
 לאמ ןטשרע םוצ זיא רע .שטנעמ רעדנא ןא ראג ןראװעג זיא רע — .דײרפ טימ

 •טכאנ עצנאג יד קיאור ןפאלשעגפא

 טכאמעג דימ רעײז םיא טאה טיזיװ ץימ זא ,טגאזעג רימ טאה עטאט רעד —
 — ,געט ראפ א ראפ ךוזאב רעדעװטעי טרעװראפ ראפרעד טאה ןיטראמ .רד ןוא
 ןטשרע םוצ םע טאה עזאר סאװ ,ןגיוא יד ןיא ןעקנופ עזײב טימ טרעבאר טגאז

 .םיא ןיא ןעזעג לאמ
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 םיא טסאה וד יװ םעד ךאנ טכאװשעגפא טליפעג דיז טאה רע ,אי —
 ׳ךעלריטאנ ץנאג זיא סע .גאט ןצנאג א טעב ןיא ןגיל טזומעג טאה רע .טזאלראפ
 טקוקעגסיורא גנאל יוזא טאה רע םאװ ׳לקינײא ןײז טימ שיגעגעגאב סאד זא
 ףיוא טכירעג ךיז טאה ןיטראמ .רד .םיא ףיוא ןפורפא יוזא ךיז לאז ,ףיורעד
 טוג ךיוא רע זיא טכאנ יד .סיזירק א ראפ ןקארשעג ךיז טאה רע .סרעגהע
 טציא .אד ךיז טניפעג רע טניז ,טכענ ערעדנא עלא יװ רעקיאור ,ןפאלשעג
 ךיז טמעראװ .ןטראג ןיא ןעגנאגעגםיורא ןליװ םענעגײא ןטימ ,טראד רע טציז

 ז םיא טימ ןעז ךיז טםליװ .ןוז רעד ףיוא
 לעװ ךיא •טגערעגפיוא ליפוצ ןײלא טנײה ןיב ךיא ,ארומ באה ךיא —

 .לאמ רעדנא ןא םיא טימ ןעז ךיז
 ןא טימ םיא קידנטכארטאב ,עזאד טגערפ — יריד טימ זיא סאװ —

 .קילב ןקידנשראפ־קיאורמוא
 עזאר .עםאמירג עכעלמורק א ןיא ךיז ןעיצראפ ןפיל ענײז — .טשינראג —

 .םיא ןופ ןסײרםיורא ךיז ליװ םאװ ,סעכ םעד ךיז ןיא טקיטש רע זא ,ןעז ןאק

 .טרימראלא ןיוש ,יז טגערפ — ? ןעשעג זיא םאװ ,טרעבאר —

 רעטזגורבעגנא־שידניק ץיז טימ ץלא ךאנ ,רעביא רע טגאז — ,טשינראג ־־
 טלאה ריא זא ,דשח א באה ךיא — :סעכ ןא ,קיאור םע טגאז רע ראנ .ענימ
 .הביס רעדנא ןא םעפע בילוצ ראנ ,קנארק זיא רע לײװ טינ ,ןדײז םעד אד
 ןאק הבים רעדנא ןא ראפ םאװ — ךײלב טרעװ יז — ? וטסדער סאװ —

 ?ןײזאד
 — ,וד וליפא ,ןוארב ,עטאט רעד .עשיטםיאאגע ןא ,עלעירעטאמ א —
 ־םיעגושמ א ןיא ןעגנאפעג ןדײז םעד ןטלאה וצ דנוב א טכאמעג עלא טאה ריא

 •זיוה
 ןעזעג ךיז טסאה ? וטםדער םאװ ,טרעבאר ,ןײא םניוזא ריד טלאפ םאװ -י•

 ? ץיטשרעבליז רעטםימ טימ
 לעװ ךיא .ןײטשרעבליז רעטםימ םימ ןעזעג טינ ךיז באה ךיא ,ןײנ -־
 ןפערט ךיוא ךיז ליװ ךיא ןוא .םיא ןופ טרעהעג באה .םיא טימ ןעז טשרע ךיז
 .ןינע ןצנאג םעד ןגעװ גנונײמ ענעגײא ןײמ ןםיװ ןזאל ײז ליװ ךיא .ןםיװײד טימ
 רעטאפ ןײד ןקידלושאב וצ ? העד־רםח ,טרעבאר ,ןראװעג עגושמ טםיב —
 לגנײ שיראנ ,רימ ןגעװ וטםאה גנונײמ עכיוה אזא ןוא ? ןכערבראפ אזא ןיא
 ,ןגיוא עריא ןופ םיורא ץירפש א ןבעגעג ןבאה ןרערט יד ןוא — ? טםיב וד סאװ
 ךיא באה ,יוזא זיא םאד ביוא — ןטלאהעגקירוצ דלאב רעבא ײז טאה יז סאװ
 םיא יװ גנוגעװאב א טכאמ יז ןוא — ,קיטראפ ןיב ךיא .ןופרעד גונעג ןיוש

 .ןזאלראפ וצ
 ןאמרעמיצ .רד וצ טינ עטאט רעד טזאל םאװראפי ,יוזא טינ זיא סע ביוא —
 עמומ ,לחומ רימ ײז — .ןטעבעגרעביא ,רעכײװ ןיוש רע טגאז — ? ןדײז םוצ

 .טפאכעגםיורא רימ ײב ךיז טאה סע ,ךיד טנײמעג טינ באה ךיא ,עזאר
 טינ באה ךיא ? סאװראפ ? ןאמרעמיצ .רד וצ טינ טזאל עטאט רעד —
 עריא ןופ טלאהפא ןא ןפיול ןרערט עריא ןיוש טזאל יז ןוא — ,ןופרעד טסואװעג
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 טזאל ,םיא ןופ פא דיז טרעק יז ןוא — ׳ןופרעד גונעג ןיוש באה ךיא — .ןגיוא
 .ןטראג ןופ רעיוט םוצ ןייג ךיז

 קידנעײגבאנ ,רע טגאז — ,ךיד טעב ךיא ,עזאר עמומ ,קעװא טינ ײג —
 .עזאר ,לחומ רימ ײז ,ךיד טעב ךיא .ךיד טנײמעג טינ באה ךיא — .ריא ךאנ

 .ןעניז ןופ פארא ײג ךיא הער ךיא םאװ ,טינ סײװ ךיא
 ריא זיא סאװ ,שימײה יוזא ,טגאקאב טוג יוזא ,עמיטש עשרעדניק יד
 יז ןוא הימת יװ ,ןעגנאפעג ןטלאהעג יז טאה ,ןצראה ןיא ןקאבעגנײא ןעװעג

 .טלעטשעגפא ךיז טאה
 לקניװ םענעטלאהאב א ןיא ןעמונעגקעװא מיא טאה יז ןוא — ,םוק —
 ןעשעג זיא םאװ — .קנאב א ףיוא םיא טימ ךיז טצעזעגקעװא ןוא ןטראג ןופ

 י זיא םאװ .ץלא רימ לײצרעד ,טרעבאר הימ גאז ? ריד טימ
 ,ץלא ןופ טלײצרעד רימ טאה רע הימ טימ טדערעג טאה עדײז רעד —
 ןיא טהלװעאב טאה רע סאװ ׳ןאמ םעד ןגעװ :ןםיװעג ןײז ףיוא טאה רע םאװ
 •ןעשעג זיא םאד ואװ ןוא ןעװ ,םיא ןופ ןעמונעגוצ טאה רע טלעג לפיװ ,טנגױ ןײז
 ןגאזוצ םיא ןוא לכיב־ץיטאנ ןײמ ןיא ןענעכײצראפ טזומעג ץלא סאד באה ךיא
 ךימ טאה רע .ןוט טינ ןיוש סע ןאק ןײלא רע םעראװ עזלװע יד ןקיטיגאב וצ
 טיג וליפא ,ןטאט ןראפ טינ ,םענײק ראפ םאד ןלײצרעד וצ טינ טגאזעגגא ךיוא
 טינ זיא רע ,עזאר עמומ ,ןײנ .עגושמ ראפ םיא טלאה ריא לײװ היד ראפ
 ןיב ךיא .ךיא ןוא וד יװ יוזא ,לאמראנ האלק ץגאג טדערעג טאה רע .עגושמ
 טאה ןאמרעמיצ הד .טיורטראפ ץלא םיא באה ןוא ןאמרעמיצ הד וצ קעװא
 ץלא ךימ טאה עטאט רעד .ןטאט םעד סאד ןעיורטראפ וצ ןעגנואװצעג ךימ
 טלײצרעד רימ טאה רע .קנארק קיטםײג זיא עדײז רעד זא ,ןגײצרעביא טלאװעג
 טאה רע םאװ ,וױרב א ןגעװ ,קורבגנירפס ןיא אד גנוריפפיוא םנדײז םעד ןגעװ
 ןײז ןפורגא ליװ רע סאװ ,םעד ןגעװ ,ןאראטסער ןיא רענלעק א םענײא ןבעגעג
 ־רעד ךיוא רימ טאה רע .ןשטנעמ םענעי ןופ ןעמאנ ןפיוא אקװד טקעיארפ
 םעבאב רעד ןםירעצ ,תעגושמ ןופ לאפנא ןא ןיא ,טאה עדײז רעד יװ ,טלײצ

 ןכאז עכלעזא ךאג ןוא ,עיפארגאטאפ
 םעפע ריד ךיא ליװ ,עיפארגאטאפ רעד ךײש זיא סאװ ,טרעבאר העה —
 ןופ עיפארגאטאפ א ןענופעג ךיא באה האפ ריד לעטש ,טיזיװ ןײד ךאנ .ןגאז
 רעקידרעטיצ א טימ עזאר טגאז — ,טעב םײב לשיט ןײז ףיוא ןעבאב רעד
 ןענאטשעג זיא סאװ ,עםיורג יד ןעװעג זיא ,ןםירעצ טאה רע םאװ ,יד — .םיטש
 טאה רע זא ,םיוא ךיז טעז םע .םױטםאק ןשינאפש ריא ןיא ,אנאיפ רעד ףיוא
 עריא ןופ ךאנ ,עטלא ןא זיא ,ןענופעג באה ךיא םאװ ,יד .טאהעג טנײפ יז
 טאה רע ואװ ,שינעטלעהאב ןופ ןגירקסיורא טזומעג יז טאה רע .ןראי עשלדײמ

 .טיזיװ ןײד ךאנ דלאב ,טקעטשראפ ןטלאהעג קידנעטש יז
 ־םיעגושמ ןיא ךיז טימ ןעמונעגטימ עבאב יד טאה רע ,עדײז רעמירא —

 .טרעבאר טגאז — ,זיוה

 זיא עדײז רעד זא ,םלופמיא ןטשרע םעד ןבעגעג ךיוא רימ טאה סאד —
 ןטעבעגרעביא םיא טסאה וד .טוט רע סאװ ,טסײװ רע זא ,קנארק קיטםײג טינ

 .עזאר טגאז — ,החפשמ ןײז טימ
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 ז ןםאט םעד טלײצרעד םאד וטסאה —
 •ןײנ —

 ? םאװראפ —
 סלדײמ רערעטלע רעד ףיוא ןוא — םאװראפ ׳טינ ןײלא סײװ ךיא —
 ןופ ןײשפא רעד יװ ,טײקכעלטיור ןופ קסאילב א ןגאלשעגםיורא טאה םינפ

 .ןוז רענעגנאגעגרעטנוא גנאל א
 ־יצ .רד טימ ןעז ךיז לאז דע ׳ןטעבעג ןטאט םעד באה ךיא וגונעג —
 ,ןעמוקעג זיא ןוא ןטעברא ענײז עלא טזאלעגרעביא טאה רעניבאר רעד .ןאמרעמ
 םעד וצ טזאלעגוצ טינ ןעמ טאה ךימ .ןטעבראפ םיא טאה עטאט רעד ןעװ
 ,ןוארב רעטםימ ,טאקאװדא ןײז ךיז טימ טכארבעג טאה עטאט רעד .ױװרעטניא
 ןאמרעמיצ .רד .עיצקאזנארט־טלעג א ןיא טלדנאהעג אד ךיז טלאװ םע יװ ךײלג
 ,ףראדאב ןעמ זא ,ןטנעמוגרא עכעלגעמ עלא טימ ןזײװפיוא טװאורפעג ײז טאה
 .ןבעל סנדײז םעד ןיא לאפ אזא ןעװעג עקאט זיא םע יצ ,ןכוזרעטגוא ,לכ־םדוק
 הנכם עטםערג יד םעד ןיא ןעעז ײז .ןופרעד ןרעה ראג טלאװעג טינ ןבאה ײז
 ןעמ .סאװראפ ,טינ ײטשראפ ךיא שטאכ ,החפשמ רעד ןופ שזיטםערפ ןראפ
 .ןגעװ החפשמ רעד ןופ ןבעל ןוא בײל ןײז ,טײקיאור םנדײז םעד ץיז בירקמ זומ
 ױזא ןיוש םיא םזילאירעטאמ רעד טאה ז ןטאט ןטימ ןראװעג זיא םאװ ,טאג ץימ
 ראפ ליפעג לםיב ןײק םיא ןיא ןבילבעגרעביא טינ ןיוש זיא םע זא ,ןםעגעגפיוא

 ? קידרשױ ןוא טכער זיא םע םאװ .םעד

 טינ זיא סע .רעטאפ ןײד ןעק ךיא .רעטאפ ןײד ןגעק יוזא טינ דער —
 מאה עבאב יד םאװ ,החפשמ רעד ןופ ןעזגא רעד ,דובכ רעד .םענזיב ץיק

 .רקיע דעד םיא ײב זיא ,ןבײהרעד

 .ןרעה טינ רעמ ןיוש סע ןאק ךיא ...החפשמ ,החפשמ —

 .טרעבאר ,טינ סע גאז —

 .עזאר עמומ ,טרעטיבראפ ליפוצ ןיב ךיא —

 זרעטײװ סאװ ,רימ לײצרעד ־־
 ,מיא ײב ןטעבעג ךיז טאה ןאמרעמיצ .רד ? ןלײצרעד וצ אד זיא םאװ —

 ץיז ןופ סע טוט רע ,ראפ ריד לעטש .ןדײז ןטימ ןעז ךיז ןזאל םיא לאז רע
 ,דעכיז ןיב ךיא .ןטעברא ענײז עלא םעד בילוצ רעביא־טזאל ,ןליװ םענעגײא
 ןפלאהעג טאה רע יװ ןעזעג באה ךיא .ןפלעה ןדײז םעד טנאקעג טלאװ רע זא
 וצ טײרג ,טקירראפ בלאה ,םיא וצ ןעמוקעג ןעגעז עכלעװ ,סיאב רעקילדנעצ
 רעד .רשיה־לכש םוצ טכארבעגקירוצ ײז טאה רע ןוא ,ןבעל םאד ךיז ןעמענ
 .רד זא ,טאהעג ארומ טלאװ רע יוז יוזא ,ןדײז םוצ ןזאלוצ טינ םיא ליװ עטאט

 .ןכאמ טנוזעג ,טיהאב טאג ,םיא לאז ןאמרעמיצ
 ,ביולג ךיא — .טרעדנואװראפ עזאר טגערפ — ? עקאט םע טמוק יװ —
 םעד טקנעדעג רע .רעניבאר ןטימ ןפערט ךיז טלאװעג טלאװ עדײז רעד זא
 טימ ןעז ךיז ליװ רע .רעניבאר םעד ןגעװ ןבירשעג םיא טםאה וד םאװ ,וױרב

 .ריד ראפ ןוטעג טאה רע םאװ ,ץלא ראפ ןעקנאדאב םיא ןוא םיא
 ? םאד וטסײװ ןענאװ ןופ —
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 טלאװ רע זא ,טגאזעג רימ טאה רע .םיא ףיוא טגערפעגכאנ ךיז טאה רע —
 .רעהא ןעגנערב םיא טםלאז וד זא ,טלאװעג

 .םיא וצ ןאמרעמיצ .רד ןזאלוצ טינ רעבא ןלעװ ײז —
 ןעגנילקנא םיא לעװ ךיא .ןטאט ןטימ םעד ןגעװ ןדײר לעװ ךיא —
 ןאמרעמיצ .רד ןזאל לאז רע זא ,ןיטראמ .רד ײב ןלעופ זומ רע זא ,ןגאז ןוא

 .רעהא ןעמוק
 .ןזאל טינ םיא טעװ ןוארב ,ןוט טינ םע טעװ רע —

 טלעטש יז ןוא ,טײקרעכיז טימ עזאר טגאז — ,ןוט ןזומ םע טעװ רע —
 .ףיוא ךיז

 ? טינ זא ,ןײז טעװ םאװ ןוא —
 ץלא םיא ןלעװ רימ .ןםיװײד וצ ריד טימ ןײג ךיא לעװ לאמסנעד —

 .טכירעג ןיא עיצאלעפא ןא ןבעגנא ןלעװרימ ןוא ,ןלײצרעד
 .ןקארשרעד ,טרעבאר טגערפ — ? ןוט וצ טײרג םע טםיב —

 דשוח םיא םיא לעװ ,ןגאזפא טציא רימ טעװ עטאט רעד ביוא .םיװעג —
 ןײק וט ,ךיד ךיא טעב ,טרעבאר ,לײװרעד .דשוח םיא טסיב וד יװ ױזא ,ןײז
 קילגמוא ןא תמאב ןעגנערב ןוא לאדנאקס םענעפא ןא וצ ןריפ לאז סאװ ,טינ ךאז
 ,םוק .רימ וצ רעביא ץלא זאל .ןענײטשרעבליז וצ טינ ײג .החפשמ רעד ףיוא

 .טראד טציז רע ? ןדײז םעד ןעז טםליװ
 ךיא .לאמ רעדנא ןא .טגערעגפיוא ליפוצ ןיב ךיא ,עזאר עמומ ,ןײנ —

 .ןאמרעמיצ .רד טימ ןעז ךיז ןײג לעװ
 טגאז — ,רעטאפ ןײד טימ ןדײר טשרעוצ לעװ ךיא .טונימ א טראװ —

 .ןאפעלעט א וצ פא־טײג ןוא עזאר

 חמ רע זא ,ןאט ןטסעפ א ןיא טגאזעג ןראזאל יז טאה ןאפעלעט ןכרוד
 ןאמרעמיצ .רד ןזאלוצ לאז רע ,םיא ײב ןלעופ ןוא ןיטראמ .רד ןעגנילקנא ךײלג

 .ןוט בילוצ םיא זומ ןעמ ןוא — םאד טרעדאפ רעטאפ רעד :רעטאפ ןײז וצ
 .ריד טימ טדערעג טאה ןוא ןעװעג טראד זיא טרעבאר זא ,ןיוש עז ךיא —
 ריד ךיא ליװ ,ראזאל ,טציא רעבא .ץלא ןופ םײװ ךיא ןוא ,רעס ,םעי —
 טםליװ וד ביוא ,רעטאפ םוצ ןאמרעמיצ .רד ןזאלוצ ךײלג זומ ןעמ זא ,ןגאז
 ־עגוצ יז טאה — ,ךיוא ךימ ןוא .רעטאפ ןכאנ — ןוז ןײד ןרילראפ ךיוא טינ

 .םעד ןיא ריד טײג םע ביוא — ,טגײל
 טײטשאב ריא ביוא ,םעד ןגעװ ןיטראמ .רד ןעגנילקנא לעװ ךיא ,טוג —
 ־סיוא זיא־םע־עכלעװ ןכאמ לאז רעניבאר רעד זא ,טינ רעבא ליװ ךיא .ףיורעד

 .ךיוא ךיא ןוא ,םעד ןגעק טולאםבא זיא ןוארב רעטסימ .גנושראפ

 רימ ןלעװ םעד ןופ ראנ .ראזאל ,קילגמוא ןײד זיא ןוארב רעטסימ —
 ןיוש ליװ רע .אד טראװ טרעבאר .ןיטראמ .רד ןא ךײלג גנילק .ןדײר רעטעפש
 .רעטאפ ןײד טגאזעגוצ םע באה ךיא .רעהא ןאמרעמיצ .רד ןעגנערב ןוא ןראפוצ
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 ןכוזאב וצ שינעביולרעד יד ןיטראמ .רד ןופ ןעמוקאב טאה ןאמרעמיצ .דד
 א ,רעניבאר ןופ ןושל ןפיוא ,םיא טימ ןטלאה וצ — ןאמסארג טנעיצאפ םעד
 טעװ ןאמרעמיצ .רד זא ,יאנת םעד טימ ,עיפארעטאכיספ רעזעיגילער ןיא סנאעס
 ןײז ףיוא ,םקיפ־עײדיא סטנעיצאפ םעד ףיוא ןטײדוצגא ראנ וליפא ןדײמםיוא
 רעגיבאר רעד .אדסח־תיב ןיא ןראװעג טכארבעג רע זיא ריא בילוצ סאװ ,עינאמ
 ,ףוראב ןײז ןופ ןצענערג יד ןיא גנערטש ךיז ןטלאה וצ ןעװעג םיכםמ טאה
 יװ טיג ,רערעל־עיגילער א יװ טגעיצאפ ןטימ ןדײר וצ טגאזעגוצ טאה

 .רעטאיכיספ א
 ןיא ןאמרעמיצ .רד טריפעגנײרא ןבאה טרעבאר ןוא ןײלא ןיטראמ .רד
 רעד .ןדײז ןראפ טסאג םעד טלעטשעגראפ טאה טרעבאר .רדח סנאמםארג
 םעד טקנאדאב טאה ,לכײמש ןקיטעמוא ןא טימ קידנעלכײמש ,ןאמסארג רעטלא
 .רד .לקינײא ןײז ףיוא טאהעג טאה רע םאװ ״דעפשה רעטוג רעד ראפ רעניבאר

 .ןײלא טסאג ןײז ןוא טנעיצאפ םעד טזאלעג ןבאה טרעבאר ןוא ןיטראמ
 — ז ןאמסארג רעטםימ ,טרעטשעגמוא ןוא ןפא ךײא וצ ןדײר ךיא געמ —

 .טגערפעג ןאמרעמיצ .רד טאה
 .אי ,אי —

 ? םעגארפ עםיװעג ןלעטש ךיא געמ —
 ? טיג םאװראפ —

 • .ןרעפטנע טינ ריא טפראדאב ,ןאמםארג רעטםימ ,טינ טליװ ריא ביוא —
 ךיא .ראטקאד ןײק טינ ,טאקאװדא ןײק טינ ןיב ךיא .ןרעפטנע טינ טזומ ריא
 ביוא ,דעזײװגעװ רעקיטסײג רעדא ,רערעל־עיגילער א ,רעניבאר א ראג ןיב

 .טליװ ריא
 ךיא לעװ ׳טינ רעמאט ;ןרעפטנע ךײא ךיא לעװ ,ןלעװ לעװ ךיא זא —

 .ןאמםארג טגאז — ,ןרעפטנע טינ ךײא
 ? ןבײהנא ךיא געמ .עקאט ךיא ליװ םאד .טוג זיא יוזא —

 .טגערפ —
 ? ןאמםארג רעטסימ ,טאג ןיא ריא טביולג —

 ? ריא טנײמ סאװ —
 ? טלעװ רעד רעביא טאג א ןאראפ זיא סע זא ,ריא טסײװ —

 טאג א אד זיא םע זא ,ךיא םײװ יאדװא ?עגארפ א ראפ םאד זיא םאװ —
 .טלעװ רעד רעביא

 ? םאד ריא טסײװ ןענאװ ןופ —
 ןגיוצעגפיוא ? ןײנ ,דײ א ןיב ךיא ? םײװ ךיא ןעגאװ ןופ ,טםײה םאװ —
 דניק א ןיב ךיא ןעװ ׳טנרעלעג ךימ טאה עטאט ןײמ ןוא ,הנומא רעשידײ רעד ןיא

 •טלעװ רעד ףיוא טאג א אד זיא םע זא ,ןעװעג
 ? טנרעלעג ךײא טאה עטאט רעד —

 טאה ,טעברא רעד ןופ טכאנראפ ןעמוקעגמײהא זיא רע ןעװ .םיװעג —
 קיציא טאה״ ־עמיטש ןײז ןרעה טזאלעג ןםיורדניא פעדט יד ןופ ךאנ רע

 ״? טנװאדעג
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 ז טאג ראפ ןבאה ארומ ףראדאב ןעמ זא ,טגאזעג ךייא טאה רע ןוא —
 ױו ׳הריבע רעטםדנימ רעד ראפ .ןקארשעגנא ךימ רע טאה ,יוא ״יוא —
 ןשאװ וצ ןלעפראפ םאד רעדא ,טיורב ןרעביא ןבאמ וצ הברב א ןזאלםיוא םאד

 .םונהיג ןיא ןטארב ןוא ןענערב טלאזעג ךימ ןעמ טאה ,טנעה יד
 ז ןבאה ביל טאג ףראד ןעמ זא ,טגאזעג ךייא רע טאה —

 ןעמ זא ,זדנוא ןיא ןרעמאהנײא ץיא ןיא ןטלאהעג טאה רע .סיװעג —•
 ראפ ,טיורב ןםיב ןכעלטיא ראפ ,ןםע ןכעלטיא ראפ .ןעקנאד טאג ףראדאב
 ןרעהפיוא טינ ףראדאב ןעמ .ןעקנאד טאג ןעמ ףראדאב רעםאװ קנורט ןכעלטיא

 .םיורא רודיס ןצנאג םעד ןופ ןגאז ,םיא וצ ןטעב
 ז טינ רעמאט ןוא —

 סאװ־ךיא-םײװ ןוטנא ןוא ןענערב ןוא ןטארב ךיד ןעמ טעװ ,טינ רעמאט —
 .םונהיג ןיא

 ׳ןײלא דיז ןופ ןענופעגםיוא ריא טאה ,רעטאפ רעײא ןא ,ןײלא ריא רעבא —
 ? טלעװ רעד ףיוא טאג א אד זיא סע זא

 ןופרעד ןעד באה ךיא ? ןעניפעגסיוא טפראדאב סאד ךיא באה םאװ וצ —
 טימ ןגאלשעגנײרא ,טקאנקעגנײרא גונעג רימ ךאד טאה ןעמ ? טסואװעג טינ

 ? ןעניפעגםיוא ךאנ טפראדאב באה ךיא זא ,סאװ ךיא סײװ ןוא ארומ ןוא דחפ
 .רעזײה ןופ רעיוב א טנעז ריא זא ,ןאמסארג רעטםימ ,ײטשראפ ךיא —
 רעײא ןופ ןעמונעגרעביא עיםעפארפ רעײא ריא טאה .עיסעפארפ עלעבאנ א

 ? רעמאפ
 — ןפיל םנאמםארג רעביא לכײמש א ךיז טיצראפ — ? רעטאפ ןײמ ןופ —
 טלאװ ,העד ןײז טאהעג טלאװ רעטאפ ןײמ ןעװ ? וצרעד רעטאפ קימ טמוק יװ
 ענעדײשראפ וצ ןעמונעג ךיז באה ךיא .םניוזא םעפע רעדא דמלמ א ןעװעג ךיא
 ־יוב ראפ זא ,ןענופעגםיוא באה ךיא ןעװ .טכאמעג ךיז טאה סע סאװ ,ןטעברא
 ןטלאהעג ךיז ךיא באה ,שרעדנא םעפע ראפ יװ רעקיאעפ ךיא ןיב טעברא

 .םעד ײב
 ןכאמ טנעק ריא זא ,ןענופעגםיוא טלאװ ,ןאמםארג רעטסימ ,ריא ןעװ —
 רעײא ןטיבעגסיוא ריא טלאװ ,ןעגנומענרעטנוא ערעדנא ײב ןטיפארפ ערעסערג

 .עגארפ רעד ראפ רעביא ךײא טעב ךיא ? ףיורעד עיםעפארפ

 ,ןעיוב וצ ביל באה ךיא .ןוטעג םע טלאװ ךיא זא ,טינ ביולג ךיא •ןײג —
 טלאװעג םיא ךיא באה ,ץאלפ ןקידײל א ןעז געלפ ךיא ןעװ .טאהעג ביל קידנעטש

 .ןפאשעג סאג ךימ טאה םעד ראפ זא ,ןענופעגסיוא באה ךיא .ןעיובראפ
 זיא םע םאװ ,ןעניפעגוצסיוא ״דסנרפ רעײא בילוצ ,טימעג ךיז טאה ריא —
 ךיז ןעימ וצ יאדכ יוזא טקנופ טינ ןעד זיא ,ונ .ךײא ראפ טסאפעגוצ רעסעב
 ערעײא ףיוא םעד טימ ךיז ןזאלראפ טינ ,ךיז ראפ טאג ןעניפעגוצסיוא ןײלא

 ז הסנרפ רעײא טימ ײז ףיוא טזאלראפ טיג ךיז טאה ריא יװ ׳ןרעטלע
 — ,םעד ןגעװ טכארטעג טינ לאמנײק באה ךיא ראג ,יוזא רשפא ,אי —

 .רעטלא רעד מגאז
 א אד זיא םע זא ,ץילא ךיז ראפ ןעניפעגסיוא זומ שטנעמ רעכעלטיא —
 ץילא ךיז ןופ סיוא טניפעג שטנעמ רעכעלטיא יװ יוזא ,טלעװ רעד ףיוא טאג
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 ביל ריא טאה ,עגארפ רעד ראפ לחומ רימ טייז ,לשמל .ןבעל ןיא ןכאז ערעדגא
 ? יורפ רעײא טאהעג

 ?עגארפ א ראפ םע זיא סאװ .יורפ מימ טאהעג ביל ךיא באה סױועג —

 ךײא טאה רעטאפ רעײא לײװ ,םעד בילוצ טאהעג ביל יז ריא טאה —
 רעדא ןעזעג טאה ריא לײװ ,םעד בילוצ רעדא ,ןבאה ביל יז טלאז ריא זא ,טגאזעג

 ? רעטומ רעײא טאהעג ביל טאה רעטאפ רעײא זא ,ןענאטשראפ

 ץימ טינ ךימ טאה םיװעג ? עגארפ עשידגיק א ראפ סאד זיא םאװ —
 טאה רעטאפ מימ לײװ ,ראפרעד טינ ןוא .יורפ ןײמ ןבאה ביל ןםײהעג עטאט
 רעטאפ ןײמ יצ .טינ ראג םײװ ךיא .רעטומ עמירא ןײמ ,רעטומ ןײמ טאהעג ביל
 סע ףראדאב יוזא זא ,ןטלאהעג טאה רע .טײקנבעגרעביא ריא טקרעמאב טאה
 טלאװעג יז באה ךיא לײװ ,יורפ ןיימ טאהעג ביל באה ךיא .ןיוש ןוא — ןײז
 3נאלפעג טאה ,ךודיש םעד טלעטשעגנגעקנא ךיז טאה רעטומ ןײמ .ןבאה ביל

 ?טכראהעג יז ךיא באה .ךודיש ןרעסעב א רימ ראפ

 ןעמ ןעװ .טאג וצ עביל טימ זיא ענעגײא םאד .טנײרפ ןײמ ,יוזא טוג —
 וצ עביל יד טמוק ,טאג א אד זיא סע זא ,ןײלא ךיז ראפ סיוא טשרעוצ טניפעג
 ןבעל רעײא ןופ ןראי ליפ יד ךרוד ןפארטעג טינ טאה בזליממ ךאנרעד םיא
 רעדא ,השעמ־תעשב יצ ,טליפרעד ןבאה טלאז ריא זא ,שינעעשעג א ,ךאז א
 ךײא טלאװ טנאה םטאג יװ ,םעד ןגעװ טרעלקעגכאנ טאה ריא ןעװ ,רעטעפש
 קילב מיז טרעקעגפא טלאװ טאג יװ ,ןעזעגסיוא לאמא טיג ךײא טאה ? טריראב
 ראנ טקוקעגפארא למיה מפ ןוא ,ףאשאב ןצנאג ץיז ןופ ,טלעװ רעצנאג רעד ןום
 רעײא טימ ,ךײא טימ ראנ ןבעגוצפא ךיז ידכ ,טזאלעגרעביא ץלא — ,ךײא וצ

 .ךאג טכארט ? לרוג רעײא טימ ,שינעעשעג

 .טכארטעגכאג טאה ןאמםארג

 ךיא ןעװ ,לשמל .ךיא ןכער יוזא .ךיוא ןטנעמאמ עכלעזא ןעװעג ,אי —
 ןעװעג זיא סע זא ,ביולג ךיא ,אי .יורפ ןײמ טנגעגאב לאמ ןטשרע םוצ באה

 .טאג ןופ טנאה דעד ןופ רירנא ןא

 זיא םינפ סרעניבאר םעד — .סע זיא םאד ,טנײרפ ןײמ ,םע זיא סאד —
 ןיא ןעװעג ןטנעמאמ עכלעזא ערעדנא ךאנ ןענעז — .דײרפ טימ לופ ןראװעג

 ? ןבעל רעײא
 ערעדגא ןיא ,סענזיב ןיא .ןבעל־עילימאפ ןיא .ךעלריטאנ .ןעװעג —
 ףיוא ןזיװעגנא טאה לכש רעד ,גנאגםיוא ןײק ןעזעג טינ טאה ןעמ .סעיצאוטיס
 טלאװ קינײװעניא ןופ ליפעג א םעפע יװ ,ןעמוקעג זיא לאמאטימ ןוא ,ךאז ןײא
 טלדנאהעג באה ךיא ןוא — !לכש םעד טינ גלאפ ,מינ :טגאזעגרעטנוא רימ
 ,לכש רעד טינ זא ,טזאלעגסיוא ךיז טאה סע ןוא ,לבש יפ לע טינ ראג ,ריופאק

 .טאהעג טכער טאה ליפעג עטסקינײװעגיא םאד ראנ
 טאה .טרייפעג יוזא ךײא ,טנײרפ ןײמ ,טאג ןופ טנאה יד טאה םאד ■—

 ? טאג וצ ןטעבעג לאמא ריא
 דימת ךיא ןיב רופכ־םױ ןוא הנשה־שאר ? עגאדפ א ראפ סאד זיא סאװ —
 א .ןענעװאד טגעלפ רעטאפ ןײמ ואװ ,לוש עשיסקאדאטרא ןא ןיא ןעגנאגעג
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 יד ,טסואװעג באה ־ךיא .ןעמאמ רעד ףיוא טזאלראפ ךיז ךיא באה ראי ץנאג
 .טנװאדעג טינ ןיוש ןײלא ןוא ׳רימ ראפ טעב עמאמ

 טכאמעג לאמא ךײא ךיז טאה סע .ןטעב ץימ ךיא ,ןענעװאד טינ ןײמ ךיא —
 לאז רע ,ןטעבעג ,טאג וצ ןטעבעג ריא טאה — ,הרצ־תע ןא ,טיונ ןופ העש א

 ז ןפלעה ךײא
 .טרעלקראפ ךיז טאה ןאמסארג

 ־ץראה עטשדע ריא ןגארקעג טאה בײװ ןײמ ןעװ .סניוזא ךיוא ןעװעג —
 ־עג ױזא באה ךיא רעדא ,דלוש ןײמ לײט םוצ ןעװעג רשפא זיא סע .עקאטא
 ןאק ךיא ,טינ ךימ זאלראפ ־ץראה ןײמ ןיא טאג וצ ןטעבעג ךיא באה .טכארט
 לאמסנעד באה ךיא .ןראװעג רעסעב ריא זיא סע ןוא .ריא ןא ,ןײלא ץיז טינ
 םע ךיא ןאק רעכיז ףיוא .טאג וצ טעבעג ןײמ ןעװעג סע זיא רשפא :טכארטעג
 רימ ךיז טאה ךאד ,ןפלעה רימ לאז רע ,ןעװעג טרעװ טינ ןיב ךיא .ןגאז טינ
 ןיא סע זיא ,תוכז ןײמ ןיא טינ ביוא ,ןפלאהעג רימ טאה טאג זא ,ןביולג טלאװעג

 .תוכז סעמאמ ןײמ ןיא רשפא ןוא ,ןריא
 ,טעבעג רעזדנוא וצ־טרעה סאװ ,רעיוא ןא אד זיא סע זא ,אי ריא טביולג —
 יטנבער יװ ןוא .טאג ךאד רימ ןפור סאד יןפלעה זדנוא ןאק םאװ ,חוכ א ןוא
 עלא ,טלעװ עצנאג יד םאװ ,עדײב רימ סאװ ,טאג רעד ,ןאמסארג רעטםימ ,ריא

 ? טאג רעטכערעג א זיא ,םיא ןיא ןביולג טלעװ רעד ןופ רעקלעפ
 .רעטכערעג א רע זיא סיװעג —

 ? רעטוג א ןוא —
 חא רע ןוא ,טאג א אד זיא סע זא ,ביולג ךיא •טינ ןיוש ךיא סײװ סאד —
 רעטאפ ןײמ יװ יוזא ,םישעמ ערעזדנוא טיול ,זדנוא טפשמ רע ןוא ,רעטכערעג א

 .טגאזעג רימ טאה
 ךיז טאה םאװ ,רענײא ןעװ זא ,טגאזעג טינ רעטאפ רעײא ךײא טאה —

 הבושת טוט ׳ץדאה קיטכירפיוא ןא טימ םיא וצ טעב ,טאג ןגעק טקידניזראפ
 ? דניז יד ץיז־להומ םיא טאג טעװ ,ןקידניז וצ טינ רעמ וצ־טגאז ןוא

 ערעזדנוא לחומ טאג זיא רופכ־םױ זא ,טגאזעג רימ טאה רעטאפ ןײמ ,אי —
 ןגעק טקידניזעג ןבאה רימ סאװ ,דניז ענעי ראנ רעבא ׳ראי ץנאג א ראפ דניז
 ־ללחמ םאד וליפא ,ןשאװעגמוא ןסע ןא ,ןענעװאד א ןלעפראפ א יװ ,ןײלא םיא
 יד .ןרעדנא ןא ןגעקנא ןשטנעמ ןײא ןופ דניז יד טינ רעבא לאמנײק ,ןײז תבש
 ראנ ןײז לחומ ןאק ײז .ןײז לחומ טינ טאג ןאק שטנעמ ןגעקא שטנעמ ןופ דניז
 ,ןאמסארג טגאז — ,םיא ןגעקנא טקידלושראפ זיא ןעמ םאװ ,רעטהלװעאב רעד
 .ךיז טרעלקראפ רע ןוא ,לדנקלאװ א רעטנוא יװ טזײלגראפ ןרעװ ןגיוא ענײז ןוא

 ןראפש טינ ךיז לעװ ךיא ? טאג טצענערגאב רעטאפ רעײא טאה יוזא —
 ערעזדנוא עלא ,טאג וצ ןרעהעג ןשטנעמ עלא זא ,ביולג ךיא .רעטאפ רעײא טימ
 שטנעמ רעכלעװ׳, .ןבעגראפ זדנוא ןאק ןײלא רע ןוא ,םיא וצ ןעמוק םישעמ
 ןבעל ןײז ןיא לאמא טינ טקידניז םאװ ,שטנעמ ץיק אטינ זיא םע ״? דניז ןא זיא
 ןײר טינ טרעװ רע ןוא ,ןשטנעמ ןטײװצ א ןגעק ךיוא ראנ ,טאג ןגעק ראנ טינ —
 םישעמ ערעײז יװ ,ןשטנעמ עלא ןופ דניז עלא יד ןוא .ןבעל ןײז ײב דניז רעד ןופ
 א ןגעק דיז ןקידניזראפ רימ ןעװ .טרא ןײא ףיוא ףיונוצ ךיז ןעמוק ,םיבוט
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 רימ ןםייװ ןענאװ ןופ םעראװ .טאג ןגעק ךײלגזצ ךיז רימ ןקידניזראפ ׳ןשטנעמ
 ׳תװצמ ןא ןפור רימ םאװ ׳םישעמ עטוג ערעזדנוא ןגעװ יװ ׳דניז ןגעװ ןעד
 עלא סאװ ׳״זיוה־גנירילק׳/׳ א זיא טפשמ סטאג ׳אי .טאבעג סטאג ןופ סינ בייוא
 יד טימ בוח־לעב ןײא ןלאצאב ןאק רע ןוא .ןיהא ןא־ןעמוק ןעגנולאצ ערעזדנוא

 .טאג ייב םיוא ךיז טביילג ץלא זא יוזא ׳בוח־לעב ןטײװצ ןופ דניז
 מגאז — ׳טכארטעג טיג ךיא באה מעד ןופ ? זיוה־גגירילק א זיא טאג —

 .גנונעפאה רעײנ ןופ טבעלעגפיוא יװ ׳רעטנומ ןאמסארג
 ׳טגאזעג ךײא טאה רעטאפ רעײא יװ יוזא זיא סע זא ׳ןעמונעגנא ראנ —
 .ןשטנעמ ןטײװצ א ןגעקנא ןקידניז רימ םאװ ׳דניז יד ןײז לחומ טינ ןאק טאג זא
 א טמוק םע ןעװ .רעטכערעג א ראנ ׳רעטוג ןײק טינ זיא טאג זא ׳ןעמונעגגא
 טנײה .טוג .טגאז ריא יװ ׳טפשמ ןטכערעג א םיורא רע טיג ׳םיא ראפ טפשמ
 א ראפ ןבילקעגםיוא ךײא טאה טאג .טפוש א טנעז ריא זא ׳ראפ ךײא טלעטש
 ־ראפ ךימ באה ךיא״ ־ ךײא טגאז םאװ ׳שטגעמ א ךײא וצ טמוק םע ןוא .טפוש

 הלװע יד ןאק ךיא .טהלװעאב םיא באה ךיא .ןשטנעמ רעדנא ןא ןגעק טקידניז
 ־עג ןריולראפ רעדא ןבראטשעג ׳אטינ זיא שטנעמ רעד לײװ ׳ןקיטיגאב טינ
 .״טםיזמוא ראנ ׳ןעגיפעגוצסיוא םיא תוחוכ עגײמ ןיא ץלא ןוטעג באה ךיא .ןעגנאג
 טאה רעטקידלושראפ רעד זא ׳טגײצעגרעביא ךיז טאה ׳טפוש רעד ׳ריא ביוא
 רעלופ רעד ןיא טלאצאב טאה רע ־ ןעװעג ךעלגעמ ראנ זיא םאװ ׳ץלא ןוטעג
 יװ ןוט וצ םטוג רעטײװ טײרג זיא ןוא םטוג ןוטעג טאה ׳הלװע רעד ראפ סאמ
 ןשטנעמ םעד ׳טפוש רעד ׳ריא טלאװ — ׳הלװע רעד ראפ לאצפא ןרעטײװ א
 טלאװ ? טסײרטעג םיא טלאװ ריא רעדא ׳ןײגרעטנוא םוצ ׳ןדײל וצ טפשמראפ
 םײװ ךיא .הלװע ןא ןעגנאגאב טםיב וד ׳םײװ ךיא, :טגאזעג טינ םיא רייא
 ײג .ןקיטיגאב וצ הלװע יד טכאמ ןײד ןיא ץלא ןוטעג טםאה וד זא ׳ךיוא רעבא
 ׳ןײז לחומ ריד טעװ טאג ביוא ןוא .ןײז לחומ ריד לאז רע ׳טאג טעב ןוא םײהא

 .״ןײז לחומ ךיוא ריד שטנעמ רעד טעװ
 סנאמרעמיצ .רד ןיא טרעהעגנײא ףראש ךיז טאה ןאמסארג רעטלא רעד
 ־רעביא טאה רע .טנײמעג םיא טלאװ רעניבאר רעד יװ טרעהעגנײא ךיז ׳דײר
 רעביא טפוש רעד ןעװעג טלאװ רע ןעװ ׳טלדנאהעג טלאװ רע יװ ׳טכארטעג

 .טבערעג ןײז וצ ךיז טימעג ןוא ןײלא ךיז
 טדער —טגאז ריא יװ טלדנאהעג יוזא טלאװ ךיא ,ךיז טכאד רימ ׳אי —

 .ןאט ןליטש א ןיא רעטלא רעד
 ך טפארטשאב טינ םיא טלאװ ׳טפוש רעד ׳ריא ןוא —

 ךרוד רעלעפ ןײז ןטכירראפ וצ ןעימ ךיז ןםײהעג םיא טלאװ ךיא ׳ןײנ —
 .םישעמ עטוג ןוט

 ז ןעװעג לחומ םיא טלאװ ריא —
 .טנאה ןײמ ןיא ןעװעג טלאװ םע ןעװ —

 טנעז ריא זא ׳טאג ןופ רעטכערעג טנעז ריא זא ׳ריא טנכער ׳יוזא ביוא —
 רעד זא ׳טלאה ׳םדו־רשב א ׳שטנעמ א ׳ריא ביוא ? טאג ןופ טפוש רערעסעב א
 םעד טלאװ ריא זא ׳רעטכערעג א זיא ׳ןבעגעגסיורא טאה ריא םאװ ׳ןיד־קםפ
 זא ׳ןענײמ ריא טלאז סאװראפ ׳ןקינײפ ךיז רעמ טזאלעג טינ ןטקידלושראס
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 ראפ םירוםי טימ ןשטגעמ א ןפארטשאב טעױ ןוא קידתױרזכא יוזא ןײז טעװ טאג
 טינ זיא רע ראנ ׳ןקיטיגאב וצ טימעג ךיז טאה שטגעמ רעד םאװ ׳דניז א

 זןוט וצ סאד תלוכיב ןעװעג
 טימ תעדה־בושײ א ןטלאהעג טלאװ רע יװ ,ןגיװשעג טאה רעטלא רעד

 :ןפורעגנא ךיז רע טאה םורא לײװ א ןיא .ךיז
 רעד ןיא ןיעלפאשט א ןעװעג טנעז ריא זא ,טגאזעג רימ טאה טרעבאר —
 ןיא ריא טביולג .טיוט םוצ ןיז ערעזדנוא ןופ ליפ טײלגאב טאה ןוא ײמרא

 ז טלעװ רענעי ףיוא שנועו־רכש
 א ןײז טנאקעג ךיא טלאװ יוזא יװ ,טינ ןעװ .ךיא ביולג סיװעג —
 ׳טײקרעכיז יד ׳גנוגעפאה טשינ ,ןײנ ,גנונעפאה יד ךאד זיא םאד ? ןיעלפאשט
 ןבאה ןבעל רעײז ןופ בײהנא עמאם םײב טשרע סאװ ,ןשטנעמ עגנױ יד סאװ
 —׳זדנוא ןזאלראפ ײז ןעװ ,ךיז טימ טימ־ןעמענ ,זדנזא ראפ ץלא ןעװעג בירקמ ײז
 .עגארפ רעד טימ טונימ רעטצעל רעד ןיא זדנוא וצ טדנעװעג ןענעז ןגיוא ערעײז
 ׳הלילח ,טלאװ ךיא ןעװ ,טסײרט יד ןבעגטימ טנאקעג ײז ךיא טלאװ יוזא יװ ׳ונ

 .ןבאה ײז סאװ ,עקיצגײא םאד ךאד זיא סאד ? תמא םעד ןיא מביולגעג טינ
 ,טלעװ רעד ןיא ןעוט רימ םאװ ,םישעמ עטוג ראפ טלאצאב םאג ביוא —
 א אד זיא סע ביוא ןוא .םישעמ עטכעלש יד ראפ ןפארטשאב ךאד רע זומ
 ךאד זומ ,ןבראטש םײב םיאב ערעזדנוא טגאזעגוצ טאה ריא םאװ ״ןדע־ןג

 .םונהיג א ןײז ךיוא

 בור סאד ,טלעװ רענעי ףיוא שנועו רכש ןשיזיפ א ןיא םיג ביולג ךיא —
 טײטשראפ ,ןײמ ךיא — ,טלעװ רענעי ןופ גגולעטשראפ א ךיז ןפאש ןשטנעמ

 ר ע ד ףיוא ןבעל םעד ןופ ןבאה ײז םאװ ׳תוגשה יד טיול — ,עקיביולג יד ,ךיז
 ראפ םאװ ףיוא ,ןעזסיוא טעװ םע יװ טינ ןםײװ רימ .תועט א זיא םאד .טלעװ
 םעד ןיא ץגעטסיםקע רעקידרעטײװ א ןופ ןסיװ וצ ןעמוק ןלעװ רימ ןפוא ןא
 ־ראפ זיא םע םאװ ׳ןלעטשראפ טינ ראג ךיז ןראט ׳ןדײ ׳רימ ןוא .ןבעל ןרעדנא
 רימ .ןבירשעג זדנוא ײב טײטש — ,ןשראפסיוא סע ןװאורפ רעדא ,ןגראב
 לאמנײק זדנוא טזאלראפ םאװ ,טאג ןופ דסח רעקיבײא ןא אד זיא םע זא ,ןביולג
 ךיז ןופ פא־ןפראװ רימ ןעװ ,זדנוא ראפ טקעלפטנא רעמ טרעװ דםח רעד .טינ
 לאמםנעד ןעמוק רימ ״רמשנ רעזדנוא טדײלקאב םאװ ,שובל ןקידנסיורד םעד
 .יד יװ ןליפעג ןוא םעיצאמע ערעדנא ראג ךרוד ןײז םטאג טימ גנוטפעהאב ןיא
 ,הניכשה־ױזמ הנהנ ןענעז רימ ןוא .ןבעל ןשידרע רעזדנוא ןיא ןענעק רימ םאװ
 יד ןופ תומשנ יד וליפא ,תומשנ עלא .דמעמ רענעי זדנוא ײב טםײה סע יװ
 טימ ךיז־ןםיגנעמאזוצ ןופ הגרדמ רעד וצ טײצ רעד טימ ןא־ןעמוק ,עקידניז
 ןעניװעג ,גנוקינײר ןופ םעצארפ א ןײגכרוד טשרעוצ ײז ןזומ רשפא .ןײז סטאג
 עקידניז יד ןופ תומיגפ יד ךרוד ןריולראפ ןבאה ײז םאװ ,ןוקית םעד קירוצ
 ןענעז ,עקידניז יד ןופ וליפא ,תומשנ עלא םעראװ .תומשנ ערעײז ףיוא םישעמ
 רעד ןופ לגילפ יד רעטנוא רעטנורא ײז ןעמוק עלא ןוא ,לעממ הולא קלח א
 ללפתמ טנרעלעג זדנוא טאה וניבר השמ יװ ,ןונחו םוחר לא ןא זיא טאג .הניכש

 .םיא וציןײז וצ
 ףוםל .ןגיװשעג ןוא טכארטעג .ןגיװשעג גנאל טאה ןאמםארג רעטלא רעד
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 .רד וצ ןגױא עקידרעםאװ עםיורג טימ קידנקוקפיורא ׳ןפורעגנא ךיז רע טאה
 :ןאמרעמיצ

 ןבאה סאװ ״עכלעזא ״ץימ ךיא ,עקידגיז ךיוא זא ״ראטקאד ,ריא טנײמ —
 תעױט יד וצ ןרעװ טזאלעגוצ ךיוא ןלעװ ,ןתועט ערעײז ןטכירראפ טנאקעג טינ
 טאה ,םולשהדזילע ,עמאמ ןײמ יװ ,טלעװ רענעי ףיוא ןעמוק ײז ןעװ ,םימחר ןופ

 .טסגנא טימ טלמאטשעגםיורא רעטלא רעד טאה — ן טגאזעג
 הבושת־ילעג עתמא ואװ ,טראד ;טגאזעג ןבאה םימכח ערעזדנוא —
 ־ניז א ןעװ ,טנײמ סאד .ןעמוקוצ טינ םיקידצ עקיטכיר וליפא ןעגאק ,ןעײטש
 טינ לאמנײק טאה סאװ ,קידצ א ןופ רעבעה רע זיא ״דבושת טוט רעקיד

 .טקידניזעג
 .ןאמסארג גנילצולפ טגערפ — ? בר א ריא טנעז —

 .גגורעדנואװראפ טימ ןאמרעמיצ .רד טרעפטנע — ,בר א ךיא ןיב סיװעג —
 ,םיניד־קספ ןבעגוצםיודא ,תולאש ןענעקספ וצ טבער ריא טאה ,ןײמ ךיא —

 ?בררעתמאןאיװ
 ראנ ,לכיימש א ןגיוצעגכדודא עגר א טאה םינפ םרעניבאר םעד רעביא

 :ןאט ןטםנרע ןא ןיא ןוא טײקרעביז טימ רע טאה טגאזעג
 םאװ ,תוכימס רעד טימ ןוא ,לארשי ןיא הרומ א ןוא בר א ןיב ךיא ־—
 םאװ ,ןײד ןרעלקרעד וצ טבער א ךיא באה ,ןבעגעגסיורא רימ ןבאה םינבר ענײמ
 םע זיא ,ןטנוא אד ןיד־קספ םעד טיול ןוא .אמט זיא םאװ ,אמט ןוא ,ץיר זיא

 .טנרעלעג זדנוא ןבאה םימכח ערעזדנוא יװ יוזא ,ןביוא טראד ןיד־קספ א
 ןוא טלבײמשעצ ךיז רע טאה ךאנרעד .לײװ א ןגיװשעג טאה רעטלא רעד

 :ןאמרעמיצ .רד וצ טנאה יד ןגיוצעגםיוא
 •רעניבאר ,ךײא קנאד ךיא —

 ןלעװ רימ .גוגעג ץיז טעװ טנײה ראפ .דימ טנעז ריא זא ,עז ךיא —
 .ןעז ךאנ ךיז

 טאה רעטלא רעד ןוא — ,דלאב טמוק ןוא ,רעניבאר ,ךײא קנאד ךיא ־־
 •טנאה רעד טימ ןגיוא יד טלעטשראפ ךיז

 ־ראפ ץילא ןוא רעטםעװש־ןקנארק יד ןפורעגנײרא טאה ןאמרעמיצ •רד
 .רדח סטנעיצאפ םעד טזאל

* 
** 

 ןעמענוצנײא טגאזעגפא ךיז ןאמסארג טאה ,ןײג ןפאלש ןראפ ,טנװא םענעי
 ןרעדנא ןכעלטיא יװ ,טגנאלרעד םיא טאה רעטסעװש יד סאװ ,לטימ־ףאלש םאד

 .טנװא
 ׳ןפאלש לעװ ךיא ,אי — .טגאזעג רע טאה — ,םעד ןא ןפאלש לעװ ךיא —

 •ךיז ןופ טקורעגקעװא לטימ־ףאלש סאד טאה רע ןוא — ,ורוצ ךימ טזאל
 טאה םאװ ,רעטםעװש רעקיטכאנײב רעד ןבעגעגרעביא טאה רעטסעװש יד

 •ךאװ רעד ףיוא ץיז וצ ,ץאלפ ריא ןעמונעגרעביא
 לאמנײק ךיז טאה יז .טלאטשעג םרעטומ ןײז ןעזעג רע טאה טכאנ יד
 ,רעבעה ראנ ,ןבעל םײב יװ יוזא ןעװעג זיא יז .םיא וצ ןזיװאב טינ רעירפ
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 םליהעגנײא ןעװעג זיא יז ןוא ,ןקלאב םוצ זיב ןגיטשעג זיא פאק ריא .רעםערג
 :טגאזעג םיא ןוא טנאה רעד ײב ןעמובעגנא םיא טאה יז .לאש רעטלא ריא ןיא

 .״רימ טימ םוק״
 ןײז םיא ראפ ןלאצאב טײג יז :םיא טריפ יז ןיהואװ ׳טםואװעג טאה רע
 עטעבנגעג א טכארבעגמײהא טאה רע ןעװ ׳לאמא ןוטעג סע טאה יז יװ ,בוח

 .םאג רעד ןופ הלח
 ־נאגעגײבראפ לאמםאד םיא ראפ ןענעז סע .טכאנ יד ןפאלשעג טינ זיא רע
 ,ןגעלפ סאװ ,ןטלאטשעג־עיצאניצולאה ןײק טינ ,רעדליב־ליורג ןײק טינ ןעג
 ׳טנורג א ןא ללח ןרעטצניפ םעד ןופ ןכירקסיורא ,טסענ א ןופ ןעגנאלש יװ
 ןופ רעמינפ עקיטכיר ׳ראװ רעד ןופ ןטלאטשעג .ןעקניז טגעלפ רע ןכלעװ ןיא
 ־םיורא ןבײהעגגא ןבאה ,ןבעל ןיא ײז טימ ןוט וצ טאהעג טאה רע סאװ ׳ןשטנעמ
 ־כרודא זיא ,ךיז טימ שפנה־ןובשח א טכאמעג טאה רע .טכאנ רעד ןופ ןבעװש
 סאװראפ״ :השעמ־תעשב טכארטעג טאה רע ןוא ,םישעמ ענײז עלא ןעגנאגעג
 .ןבעל ןײז ןופ ףיול םעד ןעזעג טאה רע ״זיוזא טפארטשעג טאג ךימ טאה
 םעד ןיא ערעדנא ןגעק ןעגנאגאב זיא רע םאװ ,תולװע יד טנעקרעד טאה רע
 טינ רעירפ לאמנײק טאה רע םאװ ׳תולװע ,לדנאװ ןוא לדנאה ןײז ןופ ףיול
 ענעקארשעצ טימ ןשטנעמ םיא ראפ ןעײטש טא •תולװע ןענעז ײז זא ,טכארטעג
 טביוראב קנעב יד ךרוד טאה רע םאװ ,ןשטנעמ ,רעלײמ ענעסירעגפיוא ןוא ןגיוא
 ,״ךארק״ רעמאימ םעד ןיא ןעגנונעפאה ערעייז ןופ ,םטוג־ןוא־באה רעײז ןופ ײז
 ןאק רעמ״ :ןראפוצמײהא טעליב־ןאב א טימ טקישעגקעװא ײז טאה רע ןוא
 רע םאװ ,םעד טימ טרעפטנעראפ טינ רעמ ךיז טאה רע •״ךײא ראפ ןוט טינ ךיא
 ײז ןעװ ,םיא טימ ןוטעג ןטלאװ ײז סאװ ,ענעגײא םאד ײז טימ ןוטעג טאה
 ,ןײנ .ןסיװעג ןײז דימת ןרטפפא טגעלפ רע יװ ,ןלאר יד טימ ןטיבעג ךיז ןטלאװ
 ןטלאװ ערעדנא יװ םעד ןופ ןעזעגפא ,םישעמ ענײז ראפ תױרחא םאד טגארט דע
 ןעװ ,דניז א זיא םע ,״םענזיב״ טינ זיא םע ,ץינ .טרא ןײז ףיוא טלדנאהעג
 רעײז טימ ןבאה םאװ ,םישעמ עכלעזא ךאנ ןוא .סענזיב ןיא רשכ זיא םע וליפא
 ןגיטשעגרעבירא ליפ ,סעצײלפ ענײז ףיוא טקירדעג ןבאה סאװ ,דניז ןופ אשמ
 טאה רע •ןיקסלאװאק ןגעק ןעגנאגאב זיא רע םאװ הלװע יד טײקרעװש ןיא
 ,ןײרא םינפ ןיא טלעטשעג םיא ךיז טאה רע ןעװ ,ךיז ןופ טפוטשעגפא טציא םיא

 .ןבעל עצנאג םאד ,ןטאש א יװ ,םיא טײלגאב סאװ ,קעלפ רעצראװש רעד
 ןיא״ ,ךיז ראפ טגאזעג רע טאה ,״זײרפ ןלופ םעד טלאצאב ךיא באה ריד״
 רעטלא רעד ןוא — ,״דניז ענײמ עלא דאפ טפארטשעג טאג ךימ טאה דיד

 .ןטלאהראפ טלאװעג מיא ןבאה סאװ ,טנעה יד ןופ ןםירעג ךיז טאה ןאמסארג
 ״ןענעװאדםיורא״ טינ ,ןענעװאד טינ ,ןטעב ,טאג וצ ןטעב טלאװעג טאה רע
 םעד טימ ןוטעג סע טאה רע יװ ,סיורא רודיס ןופ תוליפת יד טײקירעװש טימ
 םעמאמ רעד ןיא ףיורעד ןזיװעגנא םיא טאה רעדורב ןײז סאװ ׳םילהת לטיפאק
 טאה רע — ״ןױלע רתםב בשױ״ :ןא ךיז טבײה סאװ ,לטיפאק סאד ,רודים

 :ןבײהעגנא טאה רע ןוא ,רעטרעװ ענעגײא ענײז טימ טאג וצ ןטעב טלאװעג
 לעװ ךיא רעדייא ,ןבראטש טינ ךימ זאל .רימ ףיוא תונמחר באה ,טאג״

 ״טנײװעצ ךיז טאה רע ןוא — ,״טכערמוא ןײמ ןכאמטכערוצ טינ
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 טאה ,םיא וצ ןעמוקעגגײרא זיא רעטםעװש־ןקגארק יד ןעװ ,םנגראמוצ
 ןיא ײם ,ןעזסיוא ןיא ײס גנורעדנעראפ סיורג טנעיצאפ ריא ןיא ןענופעג יז
 .ןפאלשעגסיוא טיג ,רעכאװש ,רעדימ ןעזעגםיוא טאה רע .גנזטלאה ןײז
 רע .טזײלגראפ טינ רעמ ,ןטכיולעגפיוא םיא ײב ןעװעג ןגיוא יד ןענעז ךאד
 ־םעװש יד םאװ ,ןליװ םענעגײא ןזיװעג ,ךיז ןיא טײקרעכיז א ןגארקעג טאה
 ־עג טציא םיא טאה יז טינ .טציא זיב םיא ןיא טנעקעג טינ ראג טאה רעט
 טרעדאפעג טאה רע .ריא טימ ןפאשעג ךיז טאה רע ראנ ,ןוט וצ סאװ ,טגאז
 אאקאק ןוא ׳עפאק ראנ ,ךלימ ןײק טינ .ביל טאה רע םאװ ,ןםע ןימ םעד
 לאמנײק אדםח־תיב יד טיג םאװראפ .ןא זײװדניק ןופ ךאנ טנײפ רע טאה
 ראנ — ,סאפש ןיא טגאזעג רע טאה — ,ןאמ א ראפ ןםײבנא ןקיטכיר ןײק טינ
 ,ךלימ יד ןוא לצינעפ עטניורבעגוצ סאד ,ײא עטכאקעג־זיול סאד קידנעטש

 .דניק א ראפ יװ
 יד ןופ טגאזעגפא ךיז טאה רע סאװ ,ןעװעג רעבא זיא עטסגרע סאד

 .ןםע ןכעלטיא ךאנ ןעמענ טגעלפ רע סאװ ,ןגאמ ןראפ ןליפ
 רעד טגאזעג רע טאה — ,טינ םע ףראדאב ךיא ,קעװא סע םענ —

 .ריא ראפ ײג ןעװעג זיא סאװ ,ןאט ןשירעלעפאב א טימ רעטסעװש

 רעד םאװ ,םעגארפ יד ףיוא ןרעפטנע טלאװעג טינ רע טאה ךיוא
 .טיזיװ ןקידנגראמירפ ןײז ײב טלעטשעג םיא טאה ראטקאד

 םעד ןליופאב רע טאה — ,ןיטראמ .רד רעהא רימ טקיש ןוא טײג >—
 .ראטקאד

 רענדאמ סגאמםארג ןופ טראפאר םעד טרעהעגסיוא טאה ןיטראמ .רד
 טכעלש ןײז ןוא לאטיפש ןופ ןילפיצםיד יד ןכערב ןײז ןגעוו ,גגוריפ&יוא
 א טימ ןענײװ טרעהעג וליפא םיא טאה רעטםעװש יד ןעװ ,טכאנ יד ןפאלש

 :טלמרומעגסיורא ןוא — ,ןיױועג םענעטלאהעגנײא ןליטש
 .עיפארעטאביםפ עקיטסײג יד וטםאה טא —

 .טנעיצאפ ןטימ ןדײרכרוד ךיז ןײלא ןײג וצ ןסאלשאב טאה רע
 ־גא ךײלג ןיטראמ .רד טאה — ,ןעגנערטשנא טינ ךיז טראט ריא —
 טלאז םאװראפ — .רעמיצ סנאמסארג ןיא ןעמוקעגנײרא זיא רע יװ ןביוהעג
 ־אב .טעברא־טנאה טימ ךיז ןעמענראפ ןװאורפ טיג ,ןאמסארג רעטסימ ,ריא
 ליפ יוזא ןפלאהעג טאה םע יװ ,ןפלעה ךס א ךײא טעװ עיפארעט־גנוקיטפעש
 גנוטאטשסיוא עטםנייפ יד אד ןבאה רימ .אדסח־תיב ןיא ןטנעיצאפ ערעדנא
 ,טעברא רעד ןיא ןריפנא ןוא ןעגרעל ךײא ןלעװ סאװ ,רערעל טימ ,םילכ ןופ
 טימ ןבעגפא ךיז ךיוא טפראדאב ריא •ןבײלקםיוא ןײלא ךיז טעװ ריא סאװ

 ־ראפ ,טםעג ערעזדגוא טימ רעטנעענ ךיז טנעקאב .עיצאערקער ׳גנולײװראפ
 ׳זיילא קידנעטש ןציז וצ טיג גיוט םע .טפאשלעזעג רעײז ןיא רעמ טגגערב
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 ־אכיספ עקיטסײג ןײק טיג .תושרד ןרעהסיוא רעדא ,ךיז ןיא ןעלבירג ךיז
 .ליפש ,טעברא ראנ ,ריא טפראדאב עיפארעט

 .ײרפ ןזאל ךימ ,ןענאד ןופ ןזאלסיורא ךימ טלאז ריא ,ףראדאב ךיא ־—
 טלאה ריא סאװ ,רעכערבראפ א ,ךיא ןיב םאװ ?אד ךימ ריא טלאה םאװ

 זשינעגנעפעג ןיא ךימ
 ,טסײװ ריא .ךיז טקיאוראב ,ןאמסארג רעטםימ ,ךיז טקיאוראב —
 ץיז טעװ םע .ןגעװ הביוט רענעגײא רעײא ןופ ד אד טנעז ריא סאװראפ
 ראפ ןוטעג ןבאה רימ םאװ ׳םעד ראפ ןעקנאד זדנוא טעװ ריא ןעװ ,טײצ א
 ־םיעגושמ ןײק ןיא טינ ךיוא ,שינעגנעפעג ןײק ןיא טינ טנעז ריא .ךײא
 טנעז ריא .טוטיטםניא־טנוזעג א ןיא ,םױראטינאס א ןיא טנעז ריא •זיוה
 ןדײררעביא לעװ ךיא .ליװ רע ראנ ןעװ ׳ןעמענםיורא ךײא ןאק ןוז רעײא .ײרפ

 .רעמיצ ןופ ןײג ךיז טזאל ןוא ןיטראמ .רד טגאז — ׳םיא טימ
 ־נײרא ליװ ךיא .ןריפאפ ענײמ קירוצ רימ טיג ,ראטקאד ,טרעה —

 .ײז ןיא ןקוק
 י ןדיפאפ עכלעװ —

 .רימ ןופ ןעמונעגוצ טאה ריא סאװ ,טקעיארפ ןײמ ןופ ןריפאפ יד —
 ־יולרעד סנוז רעײא ןא ,ןאמםארג רעטסימ ,ןוט טינ ךיא ןאק סאד —

 — .ןאמסארג רעטםימ ,ךיז טקיאוראב .םיא טימ ןדײררעביא לעװ ךיא .שינעב
 לאז יז זא ,ןסײה טלאזעג טאה סאװ ,רעטםעװש דעד וצ קנואװ א טימ ןוא

 .רעמיצ סטנעיצאפ םעד טזאלראפ ןיטראמ .רד טאה ,ךאװ רעד ףיוא ןײז

 ,ײבאר רעד זא ,ןגאז וצ ךײא דײל רימ טוט סע ,ןאמסארג רעטסימ —
 .ןפלאהעג סאװ פאנק רעטאפ רעײא טאה ,ןאמרעמיצ .רד ,רע טסײה יװ
 ץא טכארבעעײרא ראנ םיא טאה רע זא ,ארומ באה ךיא .טרעקראפ טקנופ
 ־ײאגיא ,סקעלפמאק־דלוש םעד םיא ןיא קירוצ טקעװעגפיוא ,גנוריװראפ א
 .םיא ןיא טמיוצעג טאהעג ןיוש ןבאה רימ םאװ ,םקיפ־עײדיא רעד טימ םענ
 זא ,ארומ באה ךיא ןוא ,דנאטשוצ ןקידרעירפ םעד וצ ןלאפעגקירוצ זיא רע
 טגאזעג ןיטראמ ,רד טאה — ,טדילאזיא ןטלאה קירוצ ןזומ םיא טעװ ןעמ

 .ןאפעלעט ןכרוד ןראזאל
 ־נװןר םימ ןוא ןוז ןײמ .ןיטראמ .רד ,ןרעה וצ סאד ײװ רימ טוט סע —
 .רד םעד ןזאלוצ ראנ לאז ךיא זא ,רימ וצ ןענאטשעגוצ יוזא ןענעז גרעב
 ןפיוא טגאזעג םאװראנ רימ טאה גרעבנעזאר סימ ןוא .םיא וצ ןאמרעמיצ
 .ןפלאהעג ליפ יוזא רעטאפ םעד טאה טיזיװ םרעניבאר םעד זא ,ןאפעלעט
 .רעוױטקא ,רעקידעבעל ליפ יוזא ןראװעג טיזיװ ןכאג זיא ,יז טגאז ,רעטאפ ןײמ

 ־וצ ןיוש ׳ארומ באה ךיא ...ןײש רעײז ? רעוױטקא ,רעקידעבעל —
 .םאמ יד טפאכעגרעביא ,קיטנעק ,טאה ײבאר רעד .וױטקא־וצ ,קידעבעל
 רע .ןבעגעג םיא באה ךיא סאוו ,םעיצקורטסניא יד טגלאפעגםױא טינ טאה רע
 ןעװעג טלאװ רע יװ ראנ ,ײבאר א יװ רעטאפ רעײא יטימ טדערעג טינ טאה
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 טשימעצ ראנ טאה רע זא ,זיא ףום רעד ןוא .רעטאיכיספ רעלעגאיסעפארפ א
 .סיזירק זטםנרע ןא םיא ןיא ןפורעגסיורא ןוא ןעקנאדעג םרעטאפ רעײא
 באה ךיא זא ,ןאמסארג רעטסימ ,ןגאז ךײא ךיא זומ ,גרעבנזאר םימ ןגעװ ןוא
 רע ,טײקיאור ןבאה זומ רעטאפ רעײא .ןטיזיװ עריא ןלעטשוצפא העדב
 ןענאמרעד ראנ םיא ןאק גרעבנזאר סימ ןוא ,ךיז ןלײװראפ ,ןםעגראפ ךיז זומ

 .טײהנעגנאגראפ ןײז ןופ
 רימ טאה רעניבאר רעד ,אי .ןיטראמ .רד ,טײטשראפ ריא יװ טוט —
 ץיז ןופ ןלײצרעד רימ ןוא רימ טימ ןפערט ךיז ליװ רע .ןעגנולקעגגא ךיוא
 זײבדעד ןײז ךיוא טלאװעג ,ןיטראמ .רד ,טינ ריא טלאװ .רעטאפ םײב טיזיװ
 ןצגאגניא טאה רע .םיא ןגאז וצ סעפע ךיוא באה ךיא .אי ,אי •—
 רע .טלאװעג טאה רע סאװ ,ןוטעג ךיז ןוא סעיצקורטסניא ענײמ טקוקראפ
 ןופ קעװא רעבא זיא רע ,טיזיװ ןכאנ רימ טימ ןעז ךיז טלאזעג ךיוא טאה

 .טנוזעגײיז א ןא ןענאד
 ־גיא ןיא ךײא ײב רעגײזא ריפ טנײה ףיוא ןטעבראפ םיא ךיא ןאק —
 ,ןיטראמ .רד ,ריא זא ,ןרעה טעװ רע ןעװ ,ןעילפ וצ ןעמוק טעװ רע ז טוטיטס
 ךיוא ליװ ךיא .טיזיװ םעד ןופ טראפאר ןײז ןיא טריסערעטניאראפ טנעז
 דיוא טעװ ןוארב רעטסימ .ןוארב רעטסימ ,טאקאװדא ןײמ רימ טימ ןעגנערב

 .רעניבאר םעד ןגאז וצ םעפע ןבאה
 .ךײא ףיוא ןטראװ אד לעװ ךיא .ןאמסארג רעםסימ ,טוג —

 .אדםח־תיב ןיא ״ןעילפ וצ ןעמוקעג״ טינ זיא ןאמרעמיצ .דד
 ןפיוא ןראזאל טגאזעג רע טאה — ,טינ טײצ ןײק ךיא באה טנײה <—
 ןבאה ןזומ טעװ ןיטראמ .רד .ןעמונראפ רעײז טנײה ןיב ךיא — ,ןאפעלעט

 .רעגײזא ײרד ןגראמ זיב דלודעג
 טאה דגאטשוצ סרעטאפ ןײמ ,ןלײאוצ ךיז זומ ןעמ ,ןאמרעמיצ .רד —
 ־נײא טינ ליװ ,ראטקאד םעד ןגלאפ וצ פא ךיז טגאז רע .טרעגרעראפ ךיז

 • .טיזיוו רעײא טניז ,תואופר ןײק ןעמענ
 ךיא — ׳קיאת רעײז ןאמרעמיצ .רד טגאז — ,ךעלריטאנ זיא סאד —

 .ףיורעד טכירעג ךיז באה
 .טריטלאװער רעטאפ ןײמ ז ןאמדעמיצ .רד ,ריא טדער סאװ —

 רעד טימ ןאמרעמיצ .רד טרעפטנע — ,ןמיס רעטוג א זיא סאד —
 טאה עיפארעטאכיספ עקיטםײג יד זא ,ןמים א זיא םע — ,טייקיאור רעבלעז

 .טקריװעג
 ...ןאמרעמיצ .רד —

 ןעמונעג טציא טאה רע .טײצ לםיב א ךאנ ,םיוא טינ טבאמ םע —
 טעב ךיא .רעגײזא ײרד ,ןגדאמ זיב .טקריװ יז ןוא — האופר עקיטכיר יד

 •םײה רעד ןיא קירוצ ןײז ךיא זומ רעגײזא ףניפ .טײצ ןיא טמוק ,ךײא
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 ןיא ■טבגעגאב םיא ןבאה סאװ ׳רעמינפ ענעגיוצעגנא יד ףיוא קילב ץיא
 ןרעה וצ טינ זא ׳ןסיװ טזאלעג רעניבאר םעד טאה ,טעניבאק םניטראמ .רד
 ׳ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ײרד יד ןענעז ןאמםארג ןטלא םעד ןופ ןקורדנײא ענײז
 טאה טםיזמוא טינ .ןטפשמ וצ םיא רשפא ׳הנװכ רעדגא ןא מעפע טימ ראנ

 זגורב םעד טליפעג טאה רע .ןוארב טאקאװדא,םעד ךיז טימ טכארבעג ראזאל
 .ןאפעלעט ןפיוא ןאט םר׳אזאל ןיא ןטכענ ןיוש

 .ןםעזעג זיא םאװ ׳ןיטראמ .רד טימ טםירגאב ךיז טאה ןאמרעמיצ .דד
 ןוא ,טאקאװדא ןײז ןוא ןראזאל טימ ,שיט םײב ןאךביוא ,רעציזראפ א יװ

 רעיורג ןײז רעביא טנאה ןײא טימ ןוטעג ריפ א טאה רע .טצעזעגקעװא ךיז
 רעד ןופ לרעגײז םאד ןעמונעגסיורא טנאה רערעדנא רעד טימ ,ענירפושט

 :ןדײר ןעמונעג ךײלג ןוא ,ענעשעק־טסעװ

 — ,קיאור ןביוהעגגא רע טאה — ,טײללטבעשזד ,רעײז רעיודאב ךיא —
 ןײמ ןוא .ךײא טימ ןעגנערבראפ וצ טײצ ךס ןײק ןבאה טינ לעװ ךיא םאװ
 ראזאל רעטסימ סאװ ,םעד ןופ .רעגגאל ןײק ץיז טינ ךיוא טעװ טביראב
 װאורפ רעטשרע ןײמ זא ,ךיא ײטשראפ ,ןבעגעגרעביא רימ טאה ןאמםארג
 ־עג יד טאהעג ןיוש ,ףליה םטאג טימ ,טאה עיפארעטאכיםפ רעקיטםײג ןופ
 רעטסימ רערעטלע רעד זא ,לכ־םדוק ,טתיװאב םאד .גנוקריװ ענעשטנואװ
 ־מאק־דלוש א ןופ טדײל רע ,תמא .לכש ןײז ײב ,ךות ןיא ,זיא ןאמסארג
 ,ןסיװעג רעוױטיםנעס ןײז .םעראפ רעפראש רעעז א ןיא טינ רעבא ,סקעלפ
 ןופ ךיוא ןוא טלעװ־םענזיב רעד ןופ ליפ סאװ ,רשױ ראפ ליפעג ףיט ןײז
 עסיװעג א טליפש ,ןשטניװ טגעמעג םאד ךיז ןטלאװ ,ןלאנאיסעפאדפ ,זדנוא
 ,םע זיא ,םקיפ־עײדיא רעד ךײש זיא םאװ .סקעלפמאק םעד ןיא עלאר
 ךיז טלעטש רע יװ טײװ יוזא ףיוא ראנ םקיפ־עײדיא ןא ,סע עז ךיא יװ
 יוזא ,ןאק רע ןוא ךאנ טבעל שטנעמ רענעי זא ,עיזאטנאפ רעד ןיא ראפ
 ,ןעגנאגאב םיא ןגעק זיא רע םאװ ״דלװע רעד ראפ ןקיטיגאב םיא ,םורא
 זיא םע זא ,גנוגײצרעביא עפיט ןײמ םע זיא ,לאפ םצע םעד רעבא עגונב
 זיא ,ןרעװ ןוטעג ףראד םאװ ,ךאז עקיצנײא יד .םיא ײב שינעדײרנײא ןײק טיג
 םעד ןבעג טעװ םאװ ,ןשטנעמ םעד ןופ טײקשיטנעדיא יד ןעניפעג וצ —
 עגײז רעדא ,ךעלנעזרעפ םיא ןקיטיגאב וצ טײקכעלגעמ יד ןאמםארג ןרעטלע
 רעשיראטינאמוה א ךרוד רעדא ׳רעמ טינ טבעל רע ביוא ,םיבורק עטנעאנ
 ןײז ןליטשראפ ןענאק רע טעוז םורא יוזא ראנ .קנעדגא ןײז ןיא עיצקא
 ־אה ןוא םידחפ ענײז עלא ןופ טײרפאב ןרעװ — םעד ךרוד — ןוא ןסיװעג

 .םעיצאניצול
 עקידנגערפ עמוטש טימ טקוקעגרעביא ךיז ןבאה רערעהוצ ײרד יד

 •ןקילב
 .ראזאל טגערפ — ? ןוט םאד ריא טעװ יװא יװ י—

 ןעמ •ןוט םע ןלעװ עלא רימ .ןוט םע טעװ ריא ? ןוט סע לעװ ךיא —
 טנאקעג טאה רע סאװ ,יד ײב ןשטנעמ םענעי ףיוא ןגערפכאנ ךיז ףראדאב
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 ןיא ןשטנעמ יד ,עכעלטסײג עשיליוטאק יד יװ ,טקאטנאק ןיא ײז טימ ןעמוק
 *אק םעד ןעניפעג וצ ׳ןענאק רימ םאװ ,ץלא ןוט ןחמ רימ .קירבאפ־ליעי

 .ןאמרעמיצ .רד טרעפטנע — ,םישרױ ענײז רעדא ן״יקסלאװ
 סאד קירוצ ןבעלפיוא ןזאל טינ ךײא לעװ ךיא ,ןאמרעמיצ .רד —

 טשינוצ טײקירעװש ליפ יוזא טימ ןבאה דימ סאװ ,רעטאפ ןײמ ףיוא תוליכר
 •החפשמ מימ ןופ שזיטסערפ םעד ןקידעש ןזאל טשינ ךײא לעװ ךיא .טכאמעג
 ריא ביוא ,ךײא ןגעק ןעלטימ ןעמעננא לעװ ךיא זא ,ײבאד ,ךײא ןראװ״ךיא
 קנארק ןאק דעטאפ ןיימ .גנוטכיר רעד ןיא ןוט וצ סעפע ןגעװרעד ךיז טעוו
 טימ ראזאל טגאז — ? ןענאטשראפ .ךעלרעמוא טינ לאמנײק רעבא ,ןײז

 .ןאט ןכיוה א
 ־ערעטניאראפ טגעז ריא זא ,טנײמעג באה ךיא ,ןאמסארג רעטסימ
 רעקיטםײג ןײז וצ ,טימעג ןקיאור ןײז וצ רעטאפ רעײא ןעגגערבוצקירוצ טרים
 , .החונמ
 ליװ ךיא .ןענאמרעד טינ רימ סע ףראדאב רעגײק ןוא ,קיטכיר ,אי —

 .רעקידעמ עטריציפילאווק ןופ ףליה רעד טימ ראנ ןכײרגרעד רעבא םע
 טאה ןיטראמ .רד .ץנעטעפמאק רעײא ןטארטעגרעביא טנעז ,ײבאר ,ריא
 .טאקאװדא ןײמ ,ןוארב רעטסימ ךיוא ןוא ,םעד ןגעװ ןגאז וצ םע״פע ךײא

 טגערפ — ? ןיטראמ .רד ,םניוזא ןוטעג ךיא באה סאװ ? יוזא —
 .קיריגײנ ןאמרעמיצ .רד

 טניפעג רע זא ,טנעיצאפ םעד טגאזעג ריא טאה ,ןאמרעמיצ .רד —
 .ןיטראמ .רד טגערפ — ? שינעגנעפעג א ןיא ךיז

 טגאזעג טנעיצאפ רעד םאד טאה .טגאזעג טינ םאד באה ךיא ,ןײנ —
 זןײלא דיז ןופ

 •ןײרא םינפ ןיא רימ טנייה ,אי —
 טנעה יד ןאמרעמיצ .רד ךיז טבײר — .׳ ךעלרעדנואװ י קיטראסיורג —

 •תחנ ןיא
 ,עקאט ריא טנײמ ? ןאמרעמיצ .רד ,ךעלרעדנואװ יוזא םע זיא םאװ —

 ?שינעגנעפעג א זיא אדםח־תיב זא
 ־ערגארפ יד ,עטםנייפ יד ןופ ענײא זיא אדםח־תיב ו טיהאב טאג —-
 םאוו ,דאנ דאש א .דנאל ןיא עקגארק־קיטסייג ראפ סעיצוטיטסניא עטסוױס
 טירטוצ ןבאה ןשטנעמ עכײר ראנ סאװ ,עיצוטיטסניא עטאװירפ א זיא סע
 ןסיוו סטנעיצאפ םעד ןעמעננא טינ ןעמ ןאק ,ןיטראמ .רד ,טגאז .ריא וצ

 ? דנאטשראפ ןראלק ןייז ןופ ןמיס א יװ ,אד טיג זיא ץאלפ ץיז זא ,ןליפ ןוא
 טאה ? ןאמרעמיצ .רד ,טצונאב ריא םאװ ,עדאטעמ יד״ זיא סאו״ו —
 ןקיטםײג א ןופ ףוראב םענעגײא רעײא ןופ ץענערג יד ןטארטעגרעביא טינ ריא
 טנעיצאפ םעד ןעלדנאהאב וצ עיסעפארפ רעזדנוא וצ״רעבירא ןוא רעריפ
 ערעײא ןופ קינײװ טינ ? רעטאיכיספ רעטריציפילאװק א ןעװעג טלאוו ריא יװ

 •ןוט וצ םניוזא ךיז ןביולרעד ,ךיא סײװ ,ןגעלאק
 ואװ ןוא ץגעטעפמאק ןײמ סיוא ךיז טזאל םע ואװ ,טיג סײװ ךיא —
 לעװ ױא •ראטקאד ,עיסעפארפ רעײא ןופ ץנעטעפמאק יד ןא ךיז טבײה םע
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 עדאטעמ עקיצגײא־ןײא ןאראפ זיא םע .עדאטעמ קימ ןרעלקרעד ךאד ךײא
 טפשמ״ :טגאזעג ןבאה םימכח ערעזדנוא .רעריפ עקיטסײג ׳זדגוא ראפ
 ,ךיא וט סאד .״טרא ןײז ףיוא קעװא טינ ךיד טםלעטש וד זיב ,רבח ןײד טיג
 ךיא .טרא סנאמסארג רעטסימ ףיוא טלעטשעג ךימ באה ךיא .ןיטראמ .רד
 ,ןטכירראפ םיא ליװ ךיא םאװ ,טנגױ ןײז ןופ תועט םעד ןעגנאגאב ןײלא ןיב
 ,סאד ןוא .ףארטש םטאג ראפ ארומ באה ךיא לײװ ,ךאנ ןאק ןעמ ןמז־לכ
 ןשטנואװעג סע ךיא באה ,ןוט רימ לאז טאג זא ,ןשטגואװעג ךיז באה ךיא סאװ
 טיול ,דםח סטאג ןיא טקיאוראב םיא באה ךיא ןוא .ןאמםארג רעטםימ ראפ

 .ןיטראמ .רד ,עדאטעמ ןײמ זיא םאד .ןסיװעג ןײמ טיול ןוא ןביולג ןײמ
 רימ ןרידוטש םאד — ,עקנארק ןלײה ןענאק וצ ,ןאמרעמיצ .רד —
 ־מאק רעזדנוא טקיטעטשאב םאװ ,םאלפיד א םיורא ןגירק רימ ןוא ,גנאלנראי
 רימ סאװ ,טפאשנסיװ יד .ןריקיטקארפ וצ טכער םאד זדנוא טיג ןוא ץגעטעפ
 טיול טינ עקגארק ןעלדנאהאב רימ .טפאשנםיװ עוױטיזאפ א זיא ,ןרידזטש
 רעד ןופ רוטאנ רעד טיול ,זדגוא טגרעל ךוב םאד יװ ראנ ,ןעזנײא רעזדנוא
 טכער םוש ןא ןוא ןםיװ ןקירעהעג םעד ןא טנעז ריא ןוא — ,טײקנארק

 .עיסעפארפ רעזדגוא ןופ ץעגערג יד ןטארטעגרעבירא
 ־יזאפ א ןגײװצ עריא עלא ןיא ןיצידעמ זיא ,ןיטראמ .רד ,םיװעג —
 ־אב ןגעװ טדערעג ץלא זיא סאד .טיג סאד טסיױו רעװ .טפאשנםיװ עוױט
 ־המשנ ,עקגארק־קיטםײג ךײש רעבא זיא םאװ .ןטײקגארק עשיגאגרא ןעלדגאה
 ריא טגאק ןטײקנארק ןימ רעד .ןינע רעדגא ןא ןיוש זיא םאד — ,עקנארק
 ראפ .ךוב אזא אטשינ ראג רשפא זיא סע .ןײלא ךוב ןטיול ןעלדנאהאב טינ
 רעקיטםײג רעד ײס ,רעטאיכיספ רעד ײס ,רימ ןזומ עקגארק־קיטםײג עסיװעג
 רעד .ןסיװעג םענעגײא ןופ עדאטעמ יד ,עדאטעמ ןײא ןצונאב ׳רעזײװגעװ
 םעד ןיא ,תוהמ ןקיטסײג םעד ןיא רעמ טגיל עדאטעמ רעד ןופ טקנופרעװש

 ׳־ךיוה ,רעלײה לײט .טנעיצאפ םעד ןופ יװ רעלײה ןופ סיזאב ןשילאראמ
 ,רעדיװ ,ערעדנא .עקנארק טימ רעדנואװ ףיוא־ןעוט ׳ןרוטאנ עשילאדאמ
 ןשירטאיכיםפ א ךיא ןעק טא .פמוז םענעגײא רעײז ןיא ןײרא ײז ןפעלש

 עשיטילאנא יד טצונאב סאװ ,עקירעמא ןיא זדנוא ײב טאטש א ןיא ראטקאד
 • .רעבײװ ערעײז ןטגוצפא ײז ןטאר וצ — ןטנעיצאפ ענײז ראפ עדאטעמ
 יװ תיב־םזלש רעמ טרעטשעצ ,םעילימאפ רעמ ןכארבעצ טאה שטנעמ רעד
 טאה ןײלא רע לײװ ? םאװראפ ,ריא טםײװ .עקגארק טכאמעג טנוזעג טאה רע

 .ביױו מיז טימ טגעג ךיז
 רעזדגוא ןופ קזוח טכאמ ריא ,דעניבאר ,טסיראמוה א טנעז ריא ־—

 .ןיטראמ .רד טגאז — ,עיסעפארפ

 רעײא ןופ קזוח ןײק טינ ךאמ ןוא טםיראמוה ןײק טינ ןיב ךיא ,ןײג —
 ייװ ,םיריוטקאד עטפאהנםיװעג ראפ ץרא־ךרד סיורג באה ךיא .עיסעפארפ
 ןרעיודאב םוצ .רימ טביולג ,תמאב סע ןײמ ךיא ןוא .ןיטראמ .רד ,ןײלא ריא
 סרעדנוזאב ,םעיסעפארפ ערעדנא ןיא יװ ,עיםעפארפ רעײא ןיא רעבא ןבאה
 ־ראפ עבעלרעמזא לאצ עשפיה א ךיז טלגומשעגגײרא ,סרעטאיכיםפ ןשיװצ
 .עיראעט ןוא עדאטעמ עשידיורפ יד שירעלדניװש ןריטאולפםקע סאװ ,ןעניוש
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 טנפעעג תמאב טאה עכלעװ ,עיראעט םדיורפ ראפ טקעפסער ןצנאג ןטימ
 .רוטאנ רעכעלשטנעמ רעזדגוא ןופ ןשינעגראבראפ עקידתודום יד וצ ריט א
 ריא ןיא ץלא ךאנ זיא ,ןראי ליפ יוזא ךאנ ,עיראעט יד זא ,ןגאז ןעמ זוס
 רעד ףיוא העפשה רעמ טאהעג טציא זיב טאה יז .עידאטס רעוױטאלוקעפם
 ןפראש ןיא טלעטשעגסיורא טאה יז ,תמא .ןיצידעמ רעד ףיוא יװ רוטארעטיל
 ןוא ןטקניטסניא עכעלטכעלשעג ערעזדנוא ןשיװצ תוכײש עעע יד םוקאפ
 א וצ רעשראפ עכעלטפאשנםיװ עטסנרע טכארבעג ןוא גנוריפפיוא רעזדנוא
 זיב ,םעמראנ עלענאיצנעװנאק ןופ גגוקנערשאב רעד תמחמ ,זיא סאװ ,דלעפ
 רעטיױוצ רעד ןופ ,יז טאה רעבא ראפרעד .ןראװעג טקיסעלכאנראפ טציא
 ־לפיױוצ־שילאראמ ראפ דלעפ טײרב א ,טגאזעג ןיוש יװ ,טנפעעג ךיוא ,טײז
 ןקעװאוצפיוא ףיוא עיראעט יד טצדנעגסיוא ןבאה סאװ ,ןרעטקאראכ עטפאה
 ־לטנעשזד ,טציא .תװאת עכעלטכעלשעג עכעלריטאנמוא ןטגעיצאפ ערעײז ןיא

 .ןײג וצ רימ טביולרעד ,טײל
 — ,ןגערפ וצ םעפע ךײא באה ךיא ,ןאמרעמיצ .רד ,טונימ ןײא ךאנ —
 ־עג טײצ עצנאג יד זיא םאװ ,ןוארב טאקאװדא רעד גנילצולפ ןא ךיז טפור
 טנבייצראפ טײצ־וצ־טײצ ןופ ןוא רעביבאר םעד טרידוטש טאה ,ליטש ןםעז

 .לכיב־ץיטאנ ןײז ןיא סעפע
 .לרעגײז ןײז ףיוא טקוק ןאמרעמיצ .רד

 קירוצ ךיז טצעז ןוא רע טגאז — ״טײצ לסיב א ךאנ באה ךיא ,טדג —
 ? ןגערפ וצ ריא טאה סאװ — .קעװא

 — ? רעניבאר ,ןאמםארג לאפ םעד ןיא סערעטניא רעײא זיא םאװ —
 .ןוארב טגערפ

 ?ריאטנײמםאװ —
 רעטסימ ןיא טריםערעטניאראפ יוזא ריא טנעז םאװראפ ,ןײמ ךיא —

 ? טײקגארק םנאמסארג
 ־ניאראפ ןײז וצ קסע ןיימ זיא סע לײװ ,טריסערעטניאראפ ןיב ךיא —

 .טריסערעט
 זהליהק רעײא ?רעװ ?ראפרעד ךײא טלאצ ןעמ ,טנײמ ריא —
 ־יצ ייבאר ,תמא טינ ? ייבאר א טנעז ריא ,ײטשראפ ךיא ? שרעדנא רעצימיא
 ־ערגנאק יד .ןאשײגערגנאק רעסיװעג א טימ ןדנובראפ טנעז ריא ? ןאמרעמ
 .ףוראב רעײא ןיא קעװא טיג ריא םאװ ,טײצ רעד ראפ ךײא טלאצ ןאשײג
 רענעמונראפ א טנעז ריא ,טײצ ןײק טינ טאה ריא זא ,ןײלא ריא טגאז טא

 קעװא ריא טיג ךאד ןוא .ןײטשראפ טוג ץנאג םע ןעק ךיא םאוד ,שטבעמ
 ־ײגערגנאק רעײא זיא ? סע זיא םאװ .לאפ־ןאמסארג םעד ףיוא ימ ליפ ױזא
 ,ריא טרעהעג סאװ ״טײצ רעד ןופ ןעמענקעװא טלאז ריא זא ,םיכסמ ןאש
 ןײק רעכיז טאה ןאשײגערגנאק יד םאװ ,ןינע ןא ףיוא ןדנעװשראפ םאד ןוא

 ?םעד ןיא טינ םערעטניא םוש
 ךיא •עגארפ רעד ףיוא ןרעפטנע טפראדאב טינ ךײא טלאװ ךיא —
 ןײמ ןופ סיטסארט יד דצ עגארפ רעד טימ ןקישפא טפראדאב ךײא טלאװ
 ךיא .ןעמאנ רעײז ןיא ןדײר וצ טכער סאד ךיז טמענ ריא סאװ ,ןאשײגערגנאק
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 ? ןעמאנ רעד זיא יוזא ׳ךיז טכאד — ׳ןוארב רעטסימ ׳ןרעפטנע ךאד ךייא לעװ
 ןוא רעריפ א יװ ,ןאשייגערגנאק א ןופ טלעטשעגנא ײבאר א טרעװ םיװעג
 זיא ײבאר א רעבא .םינינע עקיטסײג ןוא עזעיגילער עריא ןיא רעזיױוגעװ
 ,לכ־םדוק ,זיא רע ,ןײלא ןאשײגערגנאק ןײז ײב רעטלעטשעגנא ןא ראנ טינ
 ־נערב וצ ׳ןעמעלא ןענידאב וצ ,טליװ ריא ביוא ,טאג ןופ רעטלעטשעגנא ןא
 םאװ ,עקיטפרעדאבטיונ עלא יד גנונעפאה ןוא הנומא ׳ןוחטב ,טסײדט ןעג
 — ,ןענעז ײז רעװ ןוא םאװ ,םעד ןופ ןעזעגפא ,געװ ןײז ףיוא ןא־טפערט רע
 ,ראטקאד א טימ יװ ענעגײא םאד זיא םע .טסירק יצ ,דײ ,םערא יצ ,ךײר
 םענעראװעג־קנארק א ףיוא ןא רע טמוק לאמאטימ ןוא ,םאג ןיא טײג םאװ

 — ,רעטאפ רעײא .ףליה עלענש סראטקאד א ןבאה ףראדאב סאװ ,ןשטנעמ
 ךיא סאװ ׳רעקנארק רעד זיא — ,קילב ןײז טימ ןראזאל וצ ךיז רע טדנעװ
 ךיז טאה רע .םאג רעד ףיוא ,םענעפראװעגסיורא ןא ,ןגיל ןפארטעגגא באה
 ,עגארפ יד טלעטשעג טינ באה ךיא ןוא ,גנולײה רעקיטסײג ןיא טקיטײנעג
 ךיז באה ךיא יװ טקנופ ,טינ רעדא ןאשײגערגנאק ןײמ וצ טרעהעג רע יצ
 ןפיוא ײא־ישזד ןכעלטסירק א ףליה עקיטםײג ןעגנערב וצ טגאזעגפא טינ

 .טקיטײגעג םעד ןיא ךיז טאה רע ןעװ ,דלעפטכאלש
 טאה — ,ףליה רעײא ןיא טינ ךיז טקיטיונ ןאמסארג קיזײא רעטסימ —

 ,טנעה עטינעג ןיא זיא ןאמסארג רעטסימ — .סעכ טימ טצאלפעגםױא ראזאל
 טנעה יד ןיא טינ ,ןעלטימ עטװאורפעגםיוא עכעלרע טימ םיא ןעלדנאהאב סאװ

 .ףוראב רעײז ןיא טינ ןענעז םאװ ,ןכאז וצ ךיז ןעמענ סאװ ,סײבאר ןופ
 .ןיטראמ .רד ןפורעגנא ךיז טאה — ...טוג יוזא טײז ,טײללטנעשזד —

 .טנאה רעד ײב ןראזאל ןטלאהעגקירוצ טאה ןוארב
 ןײא ךאנ ,קעװא טײג ריא רעדײא ,ןאמרעמיצ .רד ,טוג יוזא טײז —

 .עגארפ
 ? זיא םאװ —

 רעײא ןריקיטקארפ וצ טכער ךעלצעזעג א ךעלטנגײא ,ריא טאה —
 ףיורעד םאלפיד א ריא טאה ?סע טפור ריא יװ ,עיפארעטאכיספ עקיטסײג

 ? טעטיסרעוױנוא ןא ןופ
 ןיא יבר א ךיא ןיב טעטיראטיוא ץיז טימ .וניבר השמ ןופ ,אי —
 ־עס ןײמ ןופ טעטיראטיוא רעד טימ ךיוא ןוא ,בד רעדעי יװ יוזא ,לארשי

 •ראנימ
 רעטםגרע ןא זיא סאד ראנ ,סאפש א ךיז טכאמ ריא ,ןאמרעמיצ ײבאר —
 זא ,טכירעג ןיא ןגאלקראפ ךײא ןאק ןאמםארג ראזאל זא ,טסײװ ריא .ןינע
 ־עג ןא ראטקאד א יװ םיא טלדנאהאב ,רעטאפ ןײז טכאמעג קנארק טאה ריא

 ?ףיורעד טכער ןכעלצעז

 סאד זא ,טנײמעג באה ךיא ןוא ? ירושזד דגערג א ,סאד זיא סאװ —
 — .לכײמש א טימ ןאמרעמיצ .רד טגאז — ,טכירעג ןראפ טפשמ רעד ןיוש זיא
 ךיז לעװ ךיא .טכירעג ןטימ ,ןאשײגערגנאק ןײמ טימ ןקערשפא ךימ טליװ ריא
 ןגאז ךײא ךימאל ראנ .רעטװאורפעג א ןיב ךיא ךײא ראפ ןקערשפא טינ
 ךיז רע טדנעװ — ,ןיטראמ .רד .קעװא ײג ךיא רעדײא ,טראװ טצעל ןײמ
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 רעײא ראפ גנוטכא םיורג באה ךיא — ,טאקאוודא •םעד ןופ פא לאמאטימ
 .טײקכעלרע רעלענאיסעפארפ רעײא ראפ ןוא טוטיטסניא רעײא ראפ ׳עיסעפארפ
 דשח א ןפהאװ ׳טוטיטסניא רעײא ןײז דובכב עגופ טלאװעג טינ ״דלילח ,באה ךיא
 ־טינ א רימ ײב טפאכעגסיורא ךיז טאה סע ביוא .טיהאב טאג .םיא ףיוא
 סע טלאז ריא ׳ךײא ךיא טעב ׳עטאבעד רעקיציה רעזדנוא ןיא טראװ קיסאפ
 ׳ןגעלאק ערעײא ןוא ךײא ראפ ץרא־ךרד ןצנאג ןײמ טימ ראנ .ןבעגראפ רימ
 ןגײװשראפ טינ ךאד ךיא ןאק ׳ןאמםארג רעטםימ טלדגאהאב ןבאה עכלעװ
 טאה ריא םאװ ,״ךוב״ םעד ןופ ןברק א זיא ןאמסארג רעטסימ זא ׳טקאפ םעד
 ןיא ׳ןםקעלפמאק ןופ עיראעט יד םעד טימ קימ ךיא .רעירפ טנאמרעד אד

 יװ ,ןטײקנארק עשיכיםפ ענעדײשראפ ןריציפיםאלק םיריוטקאד יד עכלעװ
 ־פמאק־םופידע רעדא ־טעלמאה ,״םקעלפמאק־רעטומ״ ,״סקעלפמאק־רעטאפ״
 ריא סאװ ׳גײטש א ןיא טנעיצאפ םעד טצעזעגנײרא עלא טאה ריא .סקעל
 יז טסײה לאמסאד םאװ ׳גײטש א ׳םיא ראפ טײרגעגוצ טאהעג רעירפ ןופ טאה
 טינ רעבא זיא סע .סקעלפמאק־דלוש םיװעג .״סקעלפמאק־דלוש״ ךײא ײב
 סאװ ׳סניוזא ׳ראטקאד ׳ךאז עשיטקאפ עלאער א זיא םע .שינעדײרנײא ןײק
 טונימ ץיק ףיוא ןזאלוצ טלאװעג טינ טאה רענײק .״ןםיװעג״ סאד ןפור רימ
 רע סאװ ׳רעלעפ םעד ןעגנאגאב עקאט זיא ןאמםארג רעטםימ זא ׳הרעשה יד
 םעד טרעטשעצ ׳הלילח ׳טלאװ הרעשה אזא ליױו ׳ןטכירראפ טפראדאב טאה
 ׳םיריוטקאד יד ראנ טינ טקאפעגנײרא םיא ןבאה סע ןכלעװ ןיא ,״סקעילפמאק״
 ךיז ןאמסארג רעטסימ רעגנױ רעד טאה יװ .ןוז רעבעגײא ןײז ךיוא ראנ
 רעבא ׳קנארק ןײז ןאק רעטאפ ןײמ״ :עלא זדנוא ראפ אד טקירדעגםיוא
 רעטסימ ׳ץראה רעײא ןופ שינעפיט רעד ןיא .״ךעלרעמוא טינ לאמעיק
 ׳מיז קנארק רעביל לאז רעטאפ רעײא זא ׳ןשטנואװעג ךיז ריא טאה ׳ןאמסארג
 ןײלא טזאלעגרעביא .רעלעפ א ןעגנאגאב זיא רע זא ׳ץיז הדומ ךיז רעדײא
 קיז ףיוא םקעלפמאק־דלוש ןטימ ׳עגעגײא ענײז ןופ טדמערפראפ ׳ךיז ראפ
 ־עגמתא ׳היח עטעשעהעגפא ןא יװ ׳רע זיא ׳ןושל רעײא ןצונאב וצ ׳ןסיװעג
 טאה רע סאוו ׳רעדגואװ רעד זיא םאװ ןוא .ןשטנעמ םענעי ןכוז ןעגנאג
 ־טימעג ןײז טצונעגםיוא ןבאה עכלעװ ׳םרעראנעגפא ףיוא ןםיוטשעגנא ךיז
 םיא ןוא ׳טלעװ רענעי ףיוא שנוע ןא ראפ ארומ עשיגאפ קיז ׳דנאטשוצ
 ־גוא טלעטשעגרעטגוא רעװ טאה םע סאװ ׳קירא ץענ רעד ןיא טפאכעגבײרא
 אד ןוא .טשראפעגסיוא טציא טרעװ ׳ןעוועג זיא סאד רעװ .םיפ עגײז רעט
 דעד ןופ לקירטש םאד ןגיוצעג טאה ריא .ןוארב רעטםימ ׳ןײרא ריא טמוק
 •טנעה עקיטכיר יד ןיא ןבעגעגרעביא יז ןוא היח יד טפאכעגנײרא טאה ׳ץענ
 רעטסימ ׳רעטאפ רעײא זיא ׳ץענ רעד ןיא ןראװעג טפאכעג זיא םאוז ׳היח יד
 וצ דביק א טפלעה רעטאפ א .ךיא ןוא ריא יװ שטנעמ א ׳ןאמסארג ראזאל
 .ךיז ןופ פא טינ םיא טפוטש ןוא ׳ןעגנאגאב זיא רע סאװ ׳רעלעפ א ןטכירראפ
 זטיונ ןײז ןופ העש רעד ןיא רעטאפ קיז ןייטשײב טינ דניק א לאז םאװראפ
 טימ ׳טכירעג טימ ןקערשפא טװאורפעג ךימ טאה ׳ןוארב דעטסימ ׳ריא ןוא
 עדעײא זא ׳ךאד טײטשראפ ריא .ןאשײגערגנאק ןײמ ראפ ךימ ןגאלקנא
 ןײמ ןופ ןתובײחתה יד ןריפסיוא ןופ ןטלאהקירוצ טינ ךימ ןלעװ סעקנושארטס
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 ןופ ןשינעגאלפ יד ןופ ןשטנעמ א ןעיירפאב וצ — לארשי ןיא בר א ןופ ףוראב
 .מאג וצ טײקירעהעגוצ ןופ החונמ יד ןעגנערבקירוצ םיא ןוא ןםיוועג ץיז
 ׳ןוארב רעטםימ ׳ךײא ןיא ןעװ זא ,טאג וצ ץראה ץנאג ןײמ טימ טעב ךיא ןוא
 טעװ םאד זא ,ביולג ןוא ףאה ךיא סאװ ׳ןסיװעג רעײא ןקעװפיוא ךיז טעװ
 יד ןעגנערב ךײא לאו סאװ ,רעטסײרט א ןעניפעג ריא טלאז ,ןעשעג לאמא
 טקיטיונ ןאמםארג רעטםימ יװ ,ןקיטיוג ךיז טעװ ריא רעכלעװ ןיא ,החונמ

 .םיא ןיא טנײה ךיז
 .גנוציז יד טזאלראפ טאה ןאמרעמיצ .רד

20 

 .ןקעדשפא טזאלעג טינ ךיז טאה ןאמרעמיצ .רד
 ־םגירק רעד טלמאזראפ זיא ״ראטנאק״ ןיא ןענײטשרעבליז השמ ײב
 המחלמ רעד ןיא קיטקאט ןוא עיגעטארטס ןופ םעגארפ ןעלדנאהאב וצ טאר
 סאװ ׳גרעבנזאר עזאר אד זיא םע .ןוז ןײז ןגעקא רעטאפ םעד ןאמסארג ןופ
 -םײהעג םענכוםמ א ראפ טכארטאב טאהעג טציא זיב יז טאה ןײטשרעבליז
 -עג זיא יז .םיא וצ ןעמוקעג ןײלא זיא יז .דצ ״סאנוש״ םעד ףיוא טנעגא
 מוט רע זא ״ןראזאל ףיוא דשח א טאה יז זא ,טגאזעג םיא ןוא םיא וצ ןעמוק
 א זיא ,רידנאמאק־טפיוה ןײז ,ןוארב זא ;רעטאפ םוצ עביל םיוא ץלא טינ
 ־אװדא םעד ,יב־יב םעד ןופ רעגרע ךאנ רשפא ,טנאגירטניא רעכעלרעפעג
 יז .ןאמםארג ןטלא םײב טלעג ןסערפוצםיוא טגײלראפ ךיז טאה םאװ ,לטאק
 ןפלעה םיא טעװ ןוא ןענייטשרעבליז וצ דעביא ןליװ םענעגײא ןטימ טײג

 .ףמאק םעד ןיא
 ,טאר־־םגירק ןיא ןעמונעגנײרא יז ןוא ,טביולגעג ריא טאה ץיטשרעבליז
 ריא ןופ זײװפױא ןטםקראטש םעד ראפ טכארבעגטימ טאה יז ןעװ ךאנ טרפב
 ןצנאגניא טלעטשעג ךיז טאה רעכלעװ ,ןטרעבאר ,ןוז סאנוש םעד טײקכעלרע
 ןעמונעגנײא דלאב טאה טרעבאר .רעטאפ םענעגײא ןײז ןגעק ןדײז ןופ טסניד ןיא
 סאװ ,ײא־ישזד א זיא טרעבאר סאװ ,םעד ץזחא .ץראה סנײטשרעבליז השמ
 םעד לאז רע זא ,ןענײטשרעבליז ראפ גונעג ןעװעג ןיוש טלאװ ןײלא םאד

 ןיא ןענײטשרעבליז ןקאבעגנײא ךיז טרעבאר ךאנ טאה ,ןײז ברקמ רוחב
 טײקכעלנע ןא םיא ןיא ןענופעג טאה ,ץיטשרעבליז ,רע םאװ ,םעד טימ ןצראה

 .ןתנ ,ןוז םענעגײא ץיז וצ
 ־טעטיםרעװינוא ןײז ןופ ןעמוקעג ךיוא זיא טאר־סגירק ןופ גגוציז רעד וצ
 ןיא םעיצקעל יד טײצ א ראפ ןבעגעגפיוא טאה רע .ןאמרעמיצ .רד טאטש
 ךיז ןוא רקפה ףיוא הליהק ץיז טזאלעגרעביא טעמכ טאה ,טעטיסרעוױנוא

 .גנואײרפאב םנאמםארג קיזײא ראפ ףמאק םעד ןצנאגניא ןבעגעגקעװא
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 *גוא־ןעמעג רימ םאוו ,גנושראפסיוא יד ןטלאה ןעמ זומ ׳סנטשרע —
 עלא טשינוצ ןכאמ טעװ דצ רעטיױוצ רעד .תודום־ידוסב ,םײהעג ןיא ,רעט
 טאקאװדא םעד ףיוא .ײז וצ ןײגרעד סעפע טעװ םע ביוא ,דענעלפ ערעזדנוא
 .טאר־םגירק םעד ןאמרעמיצ .רד טנראװ — ,ןביולג וצ גנידצלא זיא ןוארב
 — ,לובלב־טולב א זדנוא ףיוא ןטכארטוצסיוא לבאפאק וליפא זיא רע ׳—
 .טשינראג ראפ ןלעטשפא טינ ךױ טעװ רע — .ןײטשרעבליז ןא ךיז טפור
 ראנ .ךאנ זדנוא טרינאיפש סאװ ,ןשטנעמ א אד ןיוש טאה רע זא ,ךעלגעמ
 ׳ךריק רעשיליוטאק רעד ןופ ירעקעמ רעטאפ טימ טדערעג ןיוש באה ךיא
 ץיק טימ םענײק ראפ ךיז ןפאכוצםיחא טינ ךאװ רעד ףיוא ןײז לאז רע זא
 .טיורטראפ ץלא םיא באה ךיא ,טעירפ א רעניימ זיא ירעקעמ רעטאפ .טראװ

 •תורצ זיא קירבאפ־ליעי רעד טימ ראנ .ןפלעה וצ זדנוא טגאזעגוצ טאה רע
 ןיא ןעװעג ןיוש ןוא חלג ןשיליוטאק ןטימ טדערעג ןיוש טאה ריא ׳—

 .ןאמרעמיצ .רד ךיז טרעדנואװ — ? קירבאפ־ליעי רעד
 ןוא ןײטשרעבליז טגאז — ? ןגיװשעג באה ךיא ,ריא טנײמ ןעד סאװ ׳—
 םעד ךאנ — זאנ רעד ףיוא םיא ײב טינ טור סאװ ,ענםנעפ יד טכערוצ טכאמ
 ןזומ ,טאקאװדא רעד ןוא לדנוז ןײז ,ץימ ךיא ״ײז זא ,ןעזעג באה ךיא יװ
 ־וקאד א ןאמסארג ןטלא םעד ןופ ןגירקוצסיורא ידכ ,לדניװש א וצ ןעמוקנא
 םעפע עקאט זיא רשפא :טכארטעג רימ ךיא באה ,סעצארפ םעד ראפ טנעמ
 ־אק א ןעװעג עקאט זיא רשפא ?טגאז רעטלא רעד םאװ ,םעד ןיא ןאראפ
 יד ןיא טעבראעג ןוא קורבגנירפם ןיא זדנוא ייב טגיואװעג טאה סאװ ,יקםלאװ
 •ןקוקכאנ ךימאל ,טנעאנ יוזא ךאד זיא סע ?ךיאגײװשסאװ ? ןקירבאפ־ליעי
 רימ ןלאז ײז ,ןטעבעג ןוא קירבאפ־ליעי רעד וצ קעװא ,לכ־םדוק ,ךיא ןיב
 ןראי טימ ײז ײב טעבראעג טאה סאװ ,יקםלאװאק ןאי א םענײא ןכזזכאנ ןזאל
 תומישר ערעײז ףיוא טאהעג ןבאה ײז :רימ סיוא טכאלעג ןבאה ײז .קירוצ
 ןגאװ א ןיא לדאנ א ןכוז יװ זיא םע .רעקילדנעצ ראנ ,ןיקםלאװאק ןײא יטינ

 ןביוהעגנא ךיז טאה המחלמ רעשינאפאי־שיםור רעד ןופ טײצ רעד ןיא .ײה
 זיא טצעזאב ךיז ןבאה ןטנארגימיא ןםאמ .ןקאילאפ ןופ עיצארגימיא עסיורג א
 רעד .קירבאפ ןיא ןטעברא קעװא ןענעז ערעדנא ,דנאל ןפיוא טוקיטענאק
 ־ײװצ רעכעלטיא :ןקאילאפ יד ײב טײרפשראפ רעעז זיא יקסלאװאק ןעמאנ
 םיקסלאװאק רעקילדנעצ טאהעג ןבאה ײז ןוא .יקםלאװאק טסײה קאילאפ רעט

 .ןקירבאפ־ליעי יד ןיא
 וטסאה — .ןאמרעמיצ .רד טגאז — ״דלוגס א רימ ןבאה םעד ראפ —
 — ?ןמים םעד טיול ,עיצקעריד־ליעי רעד ײב ןענופעגםיוא ןטכענ םעפע

 •ןטרעבאר וצ ךיז רע טדנעװ
 ףיוא טאהעג ײז ןבאה ריפ ןוא טרעדנוה ןצנײנ ןיא .רעס ,סעי —
 טבײה סאװ ,ןעמאנ ןלעטימ א טימ סיקסלאװאק ײרד ןעמענ המישר רעײז
 ־לאװאק ערעדנא רעקילדנעצ ןשיװצ טכוזעגםיוא ײז באה ךיא .מ טימ ןא ךיז
 טנעײל ןוא לכיב־ץיטאנ ץיז םיורא־טמענ רע — ,ןסײהעג טאה רענײא .סיקס
 ־ירד רעד ,קעשטאמ ןאי — רעטײװצ רעד ,װאלסישטעימ זאי — ,טראד ןופ

 .רעסעלש ײב רעקינאכעמ ןעװעג ןענעז ײרד עלא .שואעטאמ אי — רעט
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 .ײרד וצ זיב םיקםלאװאק יד טריצודער ןבאה רימ םאװ טוג זיא םע —
 ןזומ ןענאמסארג םעראװ .ןקיטכיר םעד ׳ןקיצגײא־ןײא ןבאה רעבא ןתמ רימ
 ,ןורכז ןפיוא םיא טאה רע יװ יוזא ,ןעמאנ ןקיטכיר םעדי ראנ ןגײלראפ רימ
 ־עג ,ןײטשרעבליז רעטסימ ,ריא טאה .ןשימעצ ראנ םיא רימ ןלעװ טיגא
 ־אק רעײז ףיוא ןיקסלאװאק אזא ןבאה ײז יצ ,ירעקעמ רעטאפ םעד טגערפ

 ן םלוע־תיב ןשיליוט
 ,םלוע־תיב רעײז ףיוא םיקסלאװאק לאצ א ןבאה ײז ? יקסלאװאק ןײא —
 ,עגעבראטשעג ןופ רעכיב ענײז ןיא רימ ראפ טקוקעגכאג טאה ״רעטאפ״ רעד —
 ,טציא .ןגערפ לאז ךיא ןכלעװ ףיוא טםואװעג טינ באה ךיא •ןעצ רשפא —

 .שרעדנא סעפע ןיוש זיא ,ןעמאנ ןלעטימ א ןבאה רימ זא
 ןאראפ טראד ןענעז םע ביוא ׳ןפלעה טינ ראג ךיוא זדנוא טעװ סע —

 טימ ןא ךיז ןבײה סאװ ,ןעמענ עלעטימ טימ םיקםלאװאק ײװצ ראג וליפא
 ־רעמיצ .רד טגאז — ,ןקיטכיר םעד ןוא — םענײא ןעניפעג ןזומ רימ .״מ״ א

 .ןאט ןטגראזאב ,ןדימ א טימ ןאמ
 .גנילצולפ קיטשרעבליז טגאז — ,ןלאפעגנײא םעפע רימ זיא סע ,אי —
 — ״עיפאראפ״ רעד ןיא זיא רע זא ,טגאזעג רימ טאה ירעקעמ רעטאפ —
 טאה רע ןוא ,ףלעװצ־ןעצ ראי א טשרע — הליהק ריעײז ןקאילאפ יד ןפת יוזא
 ,קאילאפ א חלג א ןעװעג זיא םיא ראפ •ןקאילאפ עטלא יד טנעקעג טינ
 ־אכ זיא ןעמאנ ןײז .ןליופ ןופ ןקאילאפ יד טימ רעהא ןעמוקעג זיא רעכלעװ
 א ןיא ןענאד ןופ טיױו טינ ןעניפעג ךיז ףראד דע •ךאנ טבעל רע .יקצאנ
 ־טלאה ךריק עשיליוטאק יד סאװ ,זיוה־ורפא ןשיליופ א ןיא רעדא ,רעטםיולק
 ענײז טימ טכאקעגםיוא ןעװעג זיא ,חלג רעשיליופ רעטלא רעד ,רע .םיוא
 טנעקעג ןכעלטיא טאה רע .ךריק ןײז ןופ רעדילגטימ יד ,״רענאיפאראפ״
 רימ םאװ ,יקםלאװאק רעד ביוא .םײה רעטלא רעד ןופ ךאנ לײט ,ןעמאנ םײב
 ׳ךריק רעשיליוטאק רעד וצ טריעהעג טאה ןוא רעמורפ א ןעװעג זיא ,ןכוז

 .טגעקעג רעכיז חלג רעשיליופ רעד םיא טאה
 זיא םאד — ,ןאמרעמיצ .רדי םיוא־טפור — ? רימ ןגײװש סאװ —
 טרעדנוה ןצנײנ ,ץראמ ןיא טאה יקםלאװאק רעד .םערדא רעקיטכיר רעד ךאד
 ־עג הנותח יז רע טאה ןעמעװ ײב ? אי .רעטכאט א טכאמעגי הנותח ,ריפ ןוא
 ,ריא טגאז יװ — ,חלג םײב ךריק רעשיליוטאק רעד ןיא יאדװא ?טכאמ
 ׳ירעקעמ רעטאפ םעד ,ןײטשרעבליז רעטםימ ,ןא־טגנילק ? יקצאינאכ ,רע טםײה
 — :געװ ןקיטביר ןפיוא ןענעז רימ .זיא זיוה־ורפא םאד ואװ סיוא־טניפעג

 .םזאיזוטנע טימ ײבאר רעד סיוא־טזאל
 ץראה קידעפאלק א טימ •ןראװעג טרעדיורעגפיוא זיא טאר־סגירק רעד
 ןאפעלעט ןפיוא םעוימש סנײטשרעבליז ןיא טרעהעגנײא ךיז רעכעלטיא טאה

 .ירעקעמ רעטאפ טימ
 ־גנירפם ןופ לײמ קיסײרד א ,טײװ טינ ךיז טניפעג זיוה־ורפא םאד —

 רעטלא רעד .סענאנ ןופ טנידאב ןוא טריפעג טרעװי םע .טנעג ןבעל ׳קורב
 .ןאשײגערגנאק א טימ ןריפוצנא טלא־וצ זיא רע .טראד טגנערביראיפ יקצאנאכ
 םיא טיצ םע ליױו ,קורבגנירפם ץיק לאמא טמוק רע .םיוא םיא ןטלאה םעגאנ יד
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 קיצרעפ רעכעה טנידעגפא טאה רע רעכלעוו ןיא ׳ןאשײגערגנאק ןײז וצ ץלא
 ־עג ירעקעמ רעטאפ טלאװ ,ליבאמאטיוא ןא טאהעג ןטלאװ רימ ןעװ .ראי
 — ,זיוה־ורפא םאד טםײה יוזא — ״ןמש־תג״ ןײק זדנוא ןופ םענײא טימ ןדאפ
 םיורא ראנ טקוק חלג רעד .קורבגנירפם ןײק יקצאנאכ חלג םעד ןעגנערב זצ

 .טײהנגעלעג אזא ףיוא
 רעד ןיא שזאראג ןיא טײטש ליבאמאטיוא סנדײז םעד ,טרעבאר —
 סימ ןא ךיז טפור — ז וטסײטש סאװ .ראפ ןוא ליבאמאטיוא םעד םענ .״ןיא״

 .גרעבנזאר
 .ןײטשרעבליז טגאז — ,טרעבאר ,ריד טימ טימ־ראפ ךיא —

 םעפע לאז םע זא ,ךיז טיה .ןטםאפ רעײא ףיוא ,אד טבײלב ריא ,ןײנ —
 ןעגנערב וצ ירעקעמ רעטאפ טימ ןראפ לעװ ךיא .הלילח ,ןרעװ עילאק טינ
 ־יצ .רד טגאז — ,מטנא דובכ םעד םיא לעװ ךיא .יקצאנאכ חלג םעד רעהא

 * .ןאמרעמ
 ג|*

 םנאמרעמיצ .רד זא ,ןטראװ גנאל טפראדאב טינ טאה ןאמסארג ראזאל
 ןטגערעגפיוא םעד ךאנ ןעמוקעגמײהא זיא רע ןעװ .ןרעװ םײוקמ לאז האובג
 ־עג רע טאה ,טעניבאק סניטראמ .רד ןיא ןאמרעמיצ .רד טימ ףערטגעמאזוצ
 .עטבירטאב א ,עקיטעמוא ןא ,ראודוב ריא ןיא ןציז ןירעטעק ביױו ןײז ןפארט
 — ״טנײװעג טינ טאה יז .ריא ײב םאד ןעז וצ ןעװעג טניואװעג טיג זיא רע םאװ
 זיא יז ראנ — ,ןגיוא עריא ןיא ןרערט ןייק ןעזעג טינ לאמגײק טאה רענײק
 םימ ןוטעג טינ ריר ןײק טאה יז ןוא ,עטרעוױלגראפ א ,עליטש א ,ןםעזעג
 ןגיוא עריא ןיא טקרעמאב טאה רע .ןעמוקעגנײרא זיא ראזאל ןעװ ,רבא קיק
 טאה רע ןוא ,טכיל טיור א יװ לאנגיס א ןבעגעג םיא טאה םאװ ,למעלפ א

 ־ קיטכיזראפ טגערפעג
 זרעמ רעד זיא סאװ —

 .מרעפטנעעג ךײלג טינ טאה יז
 ז ןעשעג זיא סאװ —

 ןײד ןעװעג בירקמ וטםאה סרעװאנאה יד בילוצ וןעשעג זיא םע —
 ־ראפ וטםאה רעדניק יד ןוא ,ןעניװעג טינ וטסעוז םרעװאנאה יד .החפשמ

 .ןריול
 .טגערפעגרעביא רע טאה — ? ןעשעג זיא סאװ —

 זיא ןוא— ןבאז ראפ א ןעמונעג טאה ׳ןעװעג אד זיא טרעבאר —
 ןדײר טלאוועג טינ וליפא רע טאה טשרעוצ .שרעדנא ץעגרע ןעניואװ קעװא
 ליװ רע זא ,טגאזעג רימ רע טאה ,ןענאטשעגוצ ןיב ךיא ןעװ ראנ .רימ וצ
 טאה רע .זדנוא טימ ןוט וצ ןבאה טינ ראג ליװ רע .םײה אזא ןיא ןײז טינ

 .דיד ףיוא ןכאז עכעלקערש טגאזעג
 םיא לעװ ךיא .קידלוש ײבאר רענעטלאשראפ רעד ץלא זיא סאד —

 .ןײרא טכירעג ןיא ןפעלש
 .טםעפ ראנ ,ליטש טגאזעג ןירעטעק טאה — ,ןדט טינ סע טםעװ י—

 ? םאװראפ —
 •ריד ןגעק ןגאז תודע ןלעװ רעדניק ענעגײא ענײד —
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 ? רעדגיק ענײמ —
 טלנחו דעד ןיא ץלא ןוט טעוו רע זא ,טגאזעג טאה רע .ןוז ןײד —

 •ךאז ןײק ראפ ןלעטשפא טינ ךיז טעװ רע .ןפמעקאב וצ ךיד
 ־רעד ךיז טאה רע .ךײלב טרעװ ראזאל — ? טגאזעג םאד רע טאה —

 .רעטאפ םענעגײא ןײז טגאזעג ,ראזאל ,רע טאה רעטרעװ עבלעז יד זא טנאמ
 ,ריא בילוצ זא ,רעטםעװש רעד טלײצרעד ךיוא טאה רע ןוא .אי —
 טזאלעג טיג רעטאפ ריא טאה ,רעװאנאה א טימ ןבאה הנותח ןענאק לאז יז ידב
 — ,טנגוי רעד ןיא ןעגנאגאב זיא רע סאװ ,רעלעפ א ןטבירראפ ןדײז ריא
 טינ לאז גנולדנאה סנדײז םעד זא ,ןקארשעג ךיז טאה רע ליױו ,טזאלעג טינ
 םעד בילוצ זיא עדײז רעד ןוא — ״דחפשמ רעד ףיוא קעלפ א ןזאלרעביא
 ןםקילעפ ןעגגולקעגגא טאה יז ז ןוטעג עזיאול טאה סאװ ןוא .ןראװעג קנארק
 ־ראפ זיא יז לײװ ,ןפערט טינ רעמ םיא טימ ךיז ליװ יז זא ,טגאזעג םיא ןוא
 •ןיירא ןשיק ןיא טגײװ ןוא ךיז ײב ןבארגאב יז טגיל טציא .ןרעדנא ןא ןיא טביל
 ץיד טםאה וד זא ,ךיד ןקידלדשאב רעדניק עגײד .ךיז וצ וצ טינ ךימ טזאל יז
 עשיטםיאאגע ענעגײא ענײד בילוצ זיוה־םיעגושמ א ןיא טקעטשעגנײרא רעטאפ

 •טגײפ ךיד ןבאה ײז .ןוױטאמ
 .טנאװ יד יװ ןראװעג ךײלב זיא ראזאל

 .יוזא טינ זיא םע זא ,ךאד טםיױו וד רעבא —
 ןאראפ םעפע זיא םע זא ,רימ ךיז טכאד לאמלייט .טינ סע םיױו ךיא —

 .שינאקאל ןירעטעק טגאז — ,םעד ןיא
 .טלפיױוצראפ םיוא דע טײרש -־ ? דשוח ךיוא ךימ טםיב וד ,סאװ —

 ךיז וטסאה םאװראפ .ךעלדנעטשראפ־טינ לסיב א סיוא טעז םע —
 ז טקעיארפ ץיז ןיא טרעטשעג םיא ןוא געװ ןיא רעטאפ ץיד טלעטשעג

 ןטוג םעד ןטיהראפ טלאװעג באה ךיא .סאװראפ ,ץילא טםײװ וד —
 .החפשמ רעד ןופ ןעמאנ

 ןרעה וצ ןיוש רימ טלביא םע ...החפשמ רעד ןופ ןעמאנ רעטוג רעד —
 ץילא ראג טםאה ? םעד טימ טכײרגרעד טםאה וד סאװ ,טסעז וד ץא .םאד
 ,ןוז ץיד ןריולראפ טסאה .החפשמ רעד ףיוא ןטאש ןלעקנוט א ןפראװעג
 .ןצימיא ךאנ רשפא ןוא ,ןעזאר ,טניירפ ןטסײרטעג ןטםעב םעד ,רעטכאט ןײד

 זוטםנײמ סאװ —
 — ,רעכיז טינ ךאנ ןיב ךיא ,רימ ײב טמיטשאב טינ ךאנ באה ךיא —
 טראד ךיז ןוא רעמיצ ןיא ךיז וצ ןײרא זיא ,ןביוהעגפיוא ךיז טאה יז ןוא

 .ןםאלשראפ
 ראמוב ןסיחג מעד ןטימ ץא ץילא רענײא ןײטש ןבילבעג זיא ראזאל

 * ךיז ראפ טלמרומעג טאה ןוא.
 באה ךיא סאװ ,ןוטעג ךיא באה סניוזא סאװ ? רימ סע טמוק סאװראפ״

 ״זןוט טפראדאב טינ םע
♦ 

 ןגעלעג זיא רע .ןפאלשעג טינ ןאמםאדג ראזאל ןיוש זיא טכאנ יד
 טלאפ החפשמ ןײז ןופ ״ןיגב״ רעצנאג רעד ױו ןעזעג ןוא ןגיוא עגעפא טימ

 .ץיא
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 טפראדאב טינ םע באה ךיא םאװ ׳םניוזא ןוטעג ךיא באה םאװ ׳טאג ׳טאג״ —
 .טכאנ עצנאג א ךיז ןגערפ ןײא ןיא ןטלאהעג רע טאה — ״? ןוט

 זיב טאה רע םאװ ,םעד ןיא המיגפ ןײק ןעניפעג טנאקעג טינ טאה רע
 םעד ןטלאהוצפא תוחוכ ענײז עלא טימ טימעג ךיז טאה רע .ןוטעג טציא
 םיא זיא םע ןעװ ןוא ,־רעטיױוצ רעד ךאנ ךאז עמורק ןײא ןוט ןופ רעטאפ
 רע טאה ,גנורעטשעצ רעקיטסײג ןופ טדײל רעטאפ רעד זא ,ןראװעג ראלק
 םיא ןבאה ײז סאװ ,ץלא טגלאפעגםיוא ןוא — םיריוטקאד ןופ ףליה יד טכוזעג
 רעד זא ,ןוט וצ ןעװעג קיטיונ זיא םע סאװ ,ץלא ןוטעג טאה רע .ןסײהעג
 רעטומ ןײז ןופ קנעדנא רעקילײה רעד ןוא החפשמ רעד ןופ ןעמאנ רעטוג
 גנוריפפױא ןוא גנולדנאה םרעטאפ םעד .טריראבמוא ,ץנאג ןבײלבראפ ןלאז

 שזיטםערפ רעײז ןרילראפ וצ תונכם ףיוא טלעטשעגםיוא ןעמעלא ײז ןבאה
 לאז סאװ ,ןוטעג םניוזא רע טאה רעבא סאװ .טלעװ רעד ןיא ןעזגא רעײז ןוא
 רענעגײא ןײז ײב ,ןוז םענעגײא ןײז ײב םיא ןגעק דשח םעד ןפורסיורא
 טאה טא ןוא .לאמ ןטלפיװ םוצ טגעדפעגרעביא ךיז רע טאה — ? החפשמ
 סאװ ,תועט םעד ןעזעגנײא טאה רע ןוא חומ ןטציהעצ ןײז ןיא טצילבעגפיוא
 ןרעװ וצ רוטפ יוזא ןלײא ךיז טפראדאב טינ טאה רע .ןעגנאגאב זיא דע
 רעד ןבעגקעװא טפראדאב םע טלאװ רע •קורבגנירפס ןיא דנאל םעד ןופ
 טרעהעגפיוא טלאװ סע ןוא רעלײמ יד טפאטשראפ ײז טלאװ סאד .טאטש
 רעםעב טלאװ סע ,ןײנ .ןינע םעד ןיא תונװכ עלעקנוט ענײז ןגעװ דײרעג םאד
 טאטש רעד וצ עיציטעפ סרעטאפ םעד ןבירשעגרעטנוא טלאװ רע ןעװ ,ןעװעג
 ןופ טכאמלופ יד ןגארקעג טאה רע יװ םעד ךאנ ךײלג טקעיארפ ןײז ןגעװ
 ןיא םיא ראפ ללכב ןעלדנאה ןוא ןטפעשעג םרעטאפ םעד ןריפ וצ טבירעג
 טפראדאב ךיוא עקאט דע טלאװ רשפא ןוא .ןסערעטניא ןוא םיקסע עגײז עלא
 םאװ ,טקעיארפ ןופ טעברא רעד ןיא טעפמיא ןצגאג ןײז טימ ךיז ןפראװגײרא
 רעייז ןופ טאראפא־יוב םעד טסניד ןיא ןלעטש ,ןביוהעגנא טאה רעטאפ רעד
 פעד ןפורנא ןוא ןדנאפ ענעגײא ענײז ןופ רעײטשוצ ןבעג ,עמריפ רענעגײא
 זםאװראפ .ןוטעג טינ רעבא סאד טאה רע .ןעמאנ םרעטאפ םעד ףיוא טקעיארפ
 מיג ךיז טאה רע .וצ טציא םיא טבײרש ןעמ סאװ ,יד טינ ןענעז ןוױטאמ יד
 דגאל קיטש רעײט־וצ א ןעװעג זיא סע .ךיז ראפ םעפע ןעניװעג וצ טגאיעג
 טגאזעג םאד טאה רע .םײא־ישזד ראפ ןעגנוניואװ ןעיובפיוא טראד ןזאל וצ
 רעדעי .ערעדנא ראפ לאמ ליפ יוזא טרעלקרעד סאד טאה דע ,רעטאפ םעד

 .טכעד ןבעג םיא טעװ ןאמטפעשעג
 וד םאװ — ,ךיז וצ טדערעג רע טאה — ״דרצ יד עקאט זיא סאד רעבא״
 ,ןענאטשראפ טינ טםאה .טקעיארפ ןופ טײז עכעלטפעשעג יד ןעזעג ראנ טסאה
 ■םאװ ,טנעמעלע ןלאטגעמיטנעס םעדי ןעזראפ ןצנאגניא טםאה ,טצאשעגפא טינ

 .״טקעיארפ סרעטאפ םעד ןיא ןעװעג זיא
 םעד ןעזעגנײא טאה רע .ןעזעגנײא לאמאטימ םע רע טאה טציא ןוא
 ןוא .ןוט טפראדאב טינ ײז טאה רע סאװ ,ןכאז ןוט וצ םענײז תועט ןסיחג
 ןכעלטפעשעג־ןײר םעד ןופ טלדנאהאב רע טאה טקעיארפ םעד ראנ טיג
 עקיטםײג ןײז ,ןײלא רעטאפ םעד ךיוא ראנ ,םענזיב ןופ סאמ רעד טימ ,לקגױו
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 ןגיוצעגוצ רע טאה ראפרעד .בצמ ןקירעױרט ןײז ,קילגמוא ןײז ,גנורעטשעצ
 םעד ןעלדנאהאב וצ תושר ץיז ןיא ןבעגעגרעביא ןוא ןוארב טאקאװדא ןײז
 גנערטש טלדנאהאב עקאט םיא טאה ןוארב ןוא .םיזירק ןקיטסײג םרעטאפ

 •ץעזעג ןופ תוא ןטיול ,שידירױ
 סאװראפ — טגערפעג ךיז רע טאה — ? ןוטעג סע ךיא באה סאו־חאפ״
 סאװראפ ?ןשטנעמ םענעי ןכוזפיוא ןפלאהעג טינ רעסעב םיא ךיא באה
 ,ראפרעד סע זיא ?החונמ ןײז קירוצ ןעניװעג וצ טרעטשעג םיא ךיא באה

 רעמ טינ זיא יקסלאװאק רעד זא ,םיריוטקאד יד טביולגעג באה ךיא לײװ
 יוזא באה ךיא לײװ רעדא ,ראפרעד עקאט ?םיא ײב שינעדײרנײא ןא יװ
 רימ ךיז טאה םע לײװ ,ןביולג טלאװעג ךיא באה יוזא ?ןביולג טלאװעג
 ןא רעדײא רעטאפ ןקנארק א ןבאה וצ רעםעב זיא םע .רעסעב טניולעג
 ךיא ןוא ,ןעמעש טינ ךיז ןעמ ףראדאב רעטאפ ןקנארק א טימ .ןכעלרעמוא
 .תעגושמ וצ ןבירטעג םיא באה ךיא .ןכאמ וצ קנארק םיא ץלא ןוטעג באה
 באה ךיא — ךיז רע טרעװ — :ןוטעג טינ סע באה ךיא ,ןײג ,ןײנ״
 באה םעד ראפ .טלדנאהעג טלאװ לכש טימ שטנעמ רעכעלטיא יװ טלדנאהעג
 החפשמ רעד בילוצ ןוטעג טינ םע באה ךיא .ןרימאלב וצ סאװ טינ ךיז ךיא
 ביולג ךיא לײװ .ןגעװ־הבוט רענעגײא ןײז ןופ ןוטעג ךיוא סע באה ךיא ,ןײלא

 .ןבעל םנטאט ןײמ ןיא ןעװעג טינ לאמנײק זיא שטנעמ אזא זא ,ץלא ךאנ
 ךיא ףראדאב — טגערפעגקירוצ ךיז דע טאה — ?אי רעבא רעמאט״

 . . . ןשטנעמ םעד ןעניפעג וצ םיא ןרעטיצ טינ ךאד

 — זיא ,ןגראמירפ ןיא ןוט טעװ רע סאװ ,ךאז עטשרע יד ,לאפ ןדעי ןיא
 קנאדעג רעד .טקעיארפ םרעטאפ םעד ןעײנאב ןוא קזרבגנירפס ןײק ןראפ
 םעד וצ ןײג טעװ רע .טליטשעגנײא ,טקיאוראב לםיב א ןיוש םיא טאה ןײלא
 רע .סיװײד טאקאװדא םוצ ןריפ םיא לאז רע ,ןטעב םיא ןוא ןײטשרעבליז
 יד ןעײנאב ךײלג ןוא — רעטאפ ןראפ עיציטעפ יד ןבײרשרעטנוא טעװ

 .טקעיארפ םעד ןיא טעברא־יוב ענעםירעגרעביא
 ,רעבײרט־תוליכר םעד ,ץיטשרעבליז םעד וצ ןײג טינ טעװ רע ,ןײנ
 רע לאז רשפא ןוא .טאטש ןיא ןעמאנ ןםואימ א טכאמעג םיא טאה סאװ

 .ןוט וצ םאװ ,ןסיװ ןיוש טעװ סקאמ ? ןסקאמ ןעמענטימ
 ־סיוא ןפראדאב ללכב םיא טםעװ .ןסקאמ ןעמענטימ טינ טסעװ ,ןײנ״
 וד םאװ ,תועט רעםיוחג רעד ןעװעג זיא םאד •קסע ןצנאג םעד ןופ ןסילש
 ־ײא ןא ןיא טפעלשעגנײרא םינינע עכעלטפעשעג ראפ טאקאװדא ןײד טסאה
 ־רעבליז וצ ןײג וטםעװ ןײלא ,ןײלא .ןטנעמיטנעם־החפשמ ןופ ןינע ןלעד
 ריד לאז רע ,ןטעב םיא ןוא ןאמרעמיצ .רד וצ ןײג וליפא טםעװ .ןענײטש

 וצ טדערעג םיטש עטסקינײװעניא ןא טאה — ,״ןוז ןײד קירוצ ןבעגקעװא
 .םיא

 .ןגירשעגםיוא רע טאה — ״\ ןוט טינ לאמנײק םאד לעװ ךיא״
 יד ןוא .ןוט סאד וטסעװ ןגעװ החפשמ ןײד ןופ .ןוט אי סע טסעװ״

 םיא טאה — ,״ןפלעה דיד לאז יז זא ,יז טעב ןוא ןעזאר וצ ײג — ךאז עטשרע
 ־עק ןופ רענעט יד טימ ןעגבולקעגפא טאה םאװ ,םיטש יד טרעפטנעעגפא

 .םיטש םנירעט
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 יופ ןעמוקעגקירוצ זיא ןאמרעמיצ .רד רעדײא ׳גאט ןבלעז םעד ךאנ
 רעביא ןוחצנ א ןטלאהוצפא ןעוועג הכוז ןײטשרעבליז השמ טאה ׳ןמש־תג
 א ׳אנוש םעד טכארבעג טאה ןײלא גרעבנזאר עזאר עקאט .״אנוש״ םעד
 ןוא ןײרא ״ראטנאק״ ןיא ןוא לבלעוועג ןיא ןענײטשעבליז וצ ׳םעגעגנאפעג
 זיא ןײלא ןאמםארג ראזאל .טנעה סנײטשרעבליז ןיא ןבעגעגרעביא םיא
 ־םיוא טײרג ןוא קיליװ זיא רע זא ׳ןםיװ ןענײטשרעבליז טזאלעג ןוא ןעמוקעג
 ׳ץיזאבדנאל רעײז ףיוא ׳טראד עקאט ׳טקעיארפ־יוב םרעטאפ םעד ןריפוצ

 .ןביוהעגנא טאהעג ןיוש טאה רעטאפ רעד ואװ
 ־צולפ רעד ןופ ןראװעג םמותשנו־להבנ טינ זיא ןײטשרעבליז השמ יװ
 זיא ץראה ןײז יװ ןוא ׳ןעמונעגנא טאה המחלמ יד סאװ ׳גנודנעװ רעקידגניל
 ןײז ףיוא ןעזעגנא טאה ןעמ םאװ ׳הטרח םנוז םעד ןופ ןראװעג טרירעג טיג
 ׳םודב ןקידרעזײב םעד ןטלאהקירוצ טנאקעג טינ ךאד ׳השמ ׳רע טאה ׳םינפ
 מאה רע זא ׳לפאצ אזא ןבעגעג ךיז טאה זאנ ןײז ףיוא ענסנעפ יד ןכלעװ ײב
 לאז רע ׳רעטײר םעד ןטלאהרעטנוא ׳טנאה רעד טימ ןטלאהרעטנוא טזומעג יז

 * זאנ מיז — דרעפ ןקידנריפאלאג םעד ןופ ןשטילגפארא טינ ךיז
 .טכאמעג קנארק םיא טאה ריא .קנארק טינ זיא רעטאפ רעײא —

 יורג ןענעז ראה עעיז .ןראי ףיוא טרעטלעעג ךיז טאה םינפ סראזאל
 ןעװעג זיא רע ןוא ׳ןגיובעגנײא ךיז טאה רוגיפ עכיוה עפײטש ןײז ׳ןראװעג

 .הװגע טימ לופ ןוא קידלפש ךיז ײב

 ׳םיריוטקאד יד * טכאמעג קנארק םיא ןבאה עלא רימ ׳רעםעב טגאז —
 ־םימ ׳ץילא ריא .ךיוא רשפא ךיא ׳ןטרעפסקע יד ׳טלדנאהאב םיא ןבאה סאװ
 רימ טעװ ריא ביוא ״םעד ןיא קלח א טאהעג ךיוא טאה ׳ןײטשרעבליז רעט
 ־נײא ןא זיא סע זא ׳טביולגעג ץילא טינ ריא טאה .ןגאז וצ םאד ןביולרעד
 טביולג ריא זא ׳טכירעג ןיא טגאזעג טאה ריא ז רעטאפ ןײמ ײב שינעדײר
 רעײא ןוא .לאפ אזא ןפארטעג עקאט רעטאפ ץימ טימ טאה סע זא ׳טינ

 ןבאה עלא ליױו ׳רעטכיר ןפיוא םשור ןקראטש א טכאמעג טאה ןגאז־תודע
 טינ ,רעטאפ ןראפ טגאזעג־תודע טאה ןוא טנײרפ א טנעז ריא זא ׳טסואװעג

 .רימ דאפ
 זיא םע זא ׳ןטלאהעג באה ךיא ׳ןײז הדומ זומ ךיא .תמא זיא םע ׳אי —
 זיא םע זא ׳ןטכיר טנאקעג סע ךיז טאה רעװ .שינעדײרנײא ןא םיא ײב
 טלאװעג טלאװ רע .טקאהעגפא ךיז טאה רע — ...זיא סע זא ׳ןירעד אד םעפע
 ן גרעבנזאר םימ ףיוא קערש טימ טקוקעג טאה רע ןוא ׳ןפאכקירוצ רעטרעװ יד

 .״אנוש״ ןראפ דוס רעײז טקעלפטנא
 רע ׳ץיטשרעבליז רעטםימ ׳ײרפ םיא טימ ןדײר ןיוש טגעמ ריא —
 יד ןעניפעגםיוא חלג ןמלא םוצ ןראפעג זיא ןאמרעמיצ .רד זא ׳ןיוש טםיױו

 ' .עזאר טגאז -־ ׳ןלאטעד
 ־רעבליז טגערפ — זרע טגאז סאװ ׳ונ ? ןופרעד ןיוש טסײװ רע —

 .טײקיריגײנ טימ ץיטש
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 רעטאפ רעד םאװ זא ,ןלעטשםיורא ךיז טעװ םע ביוא זא ,טגאז רע —
 ןקיטיגראפ וצ טלעװ רעד ןיא ץלא ןוט רע טעװ ,קיטכיר זיא ,טלײצרעד טאה
 טעװ רע .ןצראה םוצ קראטש יוזא יז ךיז טמענ רעטאפ רעד סאװ ,הלװע יד

 ףיוא ןריטקעלפער רשפא טעװ סע יוזא יװ ,םעד טימ ןענעכער טינ רעמ.ךיז
 טײרג ךיוא זיא רע .עמריפ רעד ןופ עיצאטופער רעד ףיוא ,החפשמ רעײז
 םיא ןרעלקרעד לאז רע ,רעקראפ רעטכיר םוצ עיציטעפ א ןבײרשוצרעטנוא
 סעיצקאזנארט ענײז עלא ןײלא ןריפ וצ קיאײפ ןוא טנוזעג ,לאמראנ ראפ
 םעד ןעמענסיורא ןגראמ ןיוש ליװ ןאמםארג רעטסימ .םיקםע עכעלנעזרעפ ןוא

 .אדםח־תיב ןופ רעטאפ
 ־דעמיצ .רד .רעטאפ ןטימ טלאה סע יװ ןםיװ דלאב ךאד טעװ ןעמ ־-

 ־םולש א ךײא טאנ ...יוזא ביוא .רעהא געװ ןפיוא ןײז ןיוש ךאד זומ ןאמ
 םעפע ךײא ךימאל טציא — .טנאה יד ןראזאל םיוא טקערטש רע ןוא — ,םכילע
 יוזא טאה ריא סאװ ,ךײא ףיוא לביראפ ןײק טאהעג טינ באה ךיא .ןגאז
 .טקעיארפ םרעטאפ רעײא טציטשעג ןבאה םאװ ,עלא זדנוא טפמעקאב קראטש
 -רעטאפ רעײא זא ,ןטלאהעג טאה ריא ־ץיטשראפ טנאקעג ךײא באה ךיא
 .ןעגנאגאב טשרמולכ זיא רע םאװ ,דניז ענעגיוטשעג־טינ א ןײא ךיז טדער
 ,ןביולג טנאקעג סאד טלאװ זדגוא ןדפ רעװ :טינ רעדנואװ ןײק זיא םע ןוא
 קידרשױ ןוא טײקלדײא ןײז ןענעק עלא דימ םאװ ,ןאמסארג רעטםימ זא
 ,טזיױואב םע ? םע טזײװאב םאװ .ךאז אזא ןיא טשימראפ ןײז לאז ,ליפעג
 סאװ ,ןצראה ןיא דנואװ א ןגארט ,זדנוא ןופ עטסעב יד וליפא ,עלא רימ זא
 .טלעװ רעד ףיוא שינעלמוט רעזדנוא ןופ ןדאי יד ןיא ןעמוקאב יז ןבאה רימ
 טאה ,יז ןסעגראפ ,ךאז יד ןגײװשראפ רימ תעשב םאװ ,ראנ זיא קוליח רעד
 .ןסעגראפ טלאוועג טינ ךיוא רשפא ןוא טנאקעג טינ ןאמסארג רעטםימ
 •״טיוט קיד ראפ גאט א הבושת וט״ :טגאזעג ןבאה םימכח ערעזדנוא יװ יוזא
 ,םעד וצ טכײרגרעד שטנעמ א ןעװ ,הגרדמ עכיוה א זיא סע ,רימ טביולג
 טזאלעצ ךיז ןײטשרעבליז טאה — ,טכײרגרעד טאה רעטאפ רעײא םאװ

 .רעגײטש ןײז ףיוא

 םגײטשרעבליז ןיא םזאיזוטנע טימ ןעמוקעגנײרא זיא ןאמרעמיצ .רד
 ראזאל טימ ןעשעג זיא םע םאװ ,טפאכעג קילב ןטשדע ןפיוא ןוא ,לבלעװעג
 לאז םאװ ,םינפ ןײז ףיוא ןוטעג ריר א טינ ךיז טאה לקסומ ןײק .ןאמסארג
 א טימ ,טכירעגפיוא םינפ םאד ראנ ,גנורעדנואװראפ סיורג ןײז ןבעגםיורא
 יד טגנאלרעד םיא טאה ,ןראזאל וצ ןעגנאגעגוצ רע זיא ,ןגיוא יד ןיא טכיל

 ־ראפ יד ןופ מענײא וצ ױו טײקכעלטנײדפ א טימ םיא וצ טדערעג ןוא טנאה
 :״טאר־סגירק״ ןופ רעדילגטימ עטיורט

 ןענאק וצ ןוא אד ןעז וצ ךײא ךעלקילג ןיב ךיא ,ןאמסארג דעטםימ —
 ,ףליה סטאג טימ ,טעװ רעטאפ רעײא זא ,ןוחטב באה ךיא .ןרילוטארג ךײא
 ןעװעג זיא סע סאװ ,גנידצלא ןענזפעגםיוא ןבאה רימ .ןרעװ טנוזעג ןכיגניא
 דעטםימ ,לאפ אזא ןעװעג זיא סע .לאפ סרעטאפ רעײא ןגעװ ןעניפעגוצסיוא
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 עלא טציא ןבאה רימ .טבארםעגםױא טשינראג טאה רעטאפ רעייא .ןאמםארג
 ־עג טאה סאװ ׳תודע ןטביולגאב א רעייז רעהא טבארבעג ןבאה רימ .ןטקאפ
 טאה רע .יקצאנאכ רעטאפ רעטלא רעד זיא םאד .ןשטנעמ םענעי טנעק
 •ןיילא םיא םע טאה רענעי .לאפ םעד ןופ טםײװ ןוא ןשטנעמ םעד טנעקעג
 טציא רימ ןבאה לאפ םעד עגונב ןטקאפ עלא ״טראװ קיא טימ .טיורטראפ
 רעײא ראפ ןרעװ טקעדעגפיוא ץלא סאד טעװ ןגראמ .תושר רעזדנוא ןיא

 .בוט־לזמ ןשטניװ ךיז עלא ןפראד רימ •ןגיוא יד ןיא רעטאפ
 .ליומ םענעפא ןא טימ ׳ןבילבעג טנײטשראפ זיא ראזאל

 _.טלמרומעגסיורא םיוק רע טאה — ? לאפ אזא ןעװעג עקאט זיא —

 ־עג טכער טאה רעטאפ רעײא .ןאמםארג רעטםימ ׳ןעװעג ״ןעװעג >—
 ךיז ןאמרעמיצ .רד טאה — ׳תועט ןיא טבעלעג ןבאה עלא רימ> ןוא ״טאה
 ״זדנוא ןופ ןרעהסיוא ץלא ריא טעװ ןגראמ — .ןאק ןיא ןעמונעגנײרא ךיוא
 םינפ־לא־םינפ ךיז ןפערט וצ תלוכיב ןײז שיזיפ טעװ רעטאפ רעײא ראנ ביוא
 ױו .ןיטראמ .רד ןבעג ןםױו וצ ךײלג ףראדאב ןעמ .יצקאנאכ רעטאפ טימ

 ןרעטאפ רעײא ״טנײה ךיז רע טליפ
 קנארטעג־ףאלש א ןײראךעוט ײז זא ״טגאזעג רימ טאה ןיטראמ .רד —

 .קיאור ןפאלש וצ םיא טפלעה םאד .ןסע ץיז ןיא
 זומ רעטאפ רעייא .ןיטראמ .רד םע טגאז ״ךייא טעב ךיא ״טנײה טינ —
 עסיורג א ראפ ןגראמ םיא טײטש םע •ךאװ םישוח ענײז עלא ןבאה ןגראמ
 טפור — ״טרעבאר .ןעורםיוא טוג ךיז ץיג עלא רימאל ליױורעד .גנואװאורפ
 ־נגײװש א ״רעכײלב א ״ןענאטשעג טײצ עצנאג יד זיא םאװ ״רוחב םעד וצ רע
 ןטאט םעד םענ ״טרעבאר — ״רעטאפ ןיא טרעבגעעגגײא ןגיוא יד טימ ״דעקיד

 .דימ רעײז םיוא טעז רע •ןעורםױא ךיז םײהא
 טבאנ רעביא ןבײלב לעװ ךיא .ןראפמײהא טיג לעװ ךיא ״ץינ —
 לױו ךיא ןוא ״ירפרעדניא ןיטראמ .רד טימ ןדײר לעװ ךיא ״ןיא״ רעד ןיא

 .םיװײד רעטסימ טימ ןפערט ךיוא ךיז
 ׳טרעבאר ״וד ןוא — .ןאמרעמיצ .רד טגאז — ״קנאדעג דעטוג א —
 וטםעװ ירפרעדניא ןגראמ ןוא ׳טכאנ רעביא אד ןביילב רעסעב ךיוא טםגעמ
 ןופ עיפאק א ײז ןופ ןעגנאלראפ ןוא קירבאפ־ליעי רעד ןיא לאמאכאנ ןײג
 שואעטאמ ןאי רעקינאכעמ רעד ןטלאהעג טאה םע סאװ ״לטראק־טעברא ןא

 .שואעטאמ ןאי זיא ןעמאנ רעד .1904 ןיא — יקםלאװאק
 טימ סיורא ןאמרעמיצ .רד טײג ׳לסקא םטרעבאר ףיוא טנאה א טימ
 רעד ןיא טראד םיא טגאז ןוא ןײרא לבלעװעג ןיא ״ראטנאק״, רעד ןופ םיא

 .ליטש
 .עטוג א ןעװעג הנװכ ןײז זיא ׳ןעמעלא ךאנ .בא־דובכ ןיא קגעדעג —

 זטרעבאר ״טםרעה וד
 •״ויא״ רעד וצ ןעגנאגעגפא ןענעז גרעבנזאר םימ ןוא טרעבאר ״ראזאל
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 הוד םעיינ ןצנאג םעד יװ ׳ןטרעבאר זיא םע סאװ ,תודיבא עלא ןופ
 יוזא הדיבא ןײא ןײק םיא טאה ׳ןבעל ןגנױ ןײז ןיא ןדײל וצ ןעמוקעגסיוא
 טימ ןסקאװעגםיוא זיא טרעבאר .רעטאפ ןײז ןרילראפ םאד יװ ןוטעג ײװ טינ
 טניואװעג רע זיא ןא טײהרענײלק ןופ .גנורעראפ־רעטאפ ןופ סקעלפמאק א
 ללכב טאה רוחב רעד .טאג א ףיוא יװ רעטאפ ןײז ףיוא ןקוקוצפיורא ןעװעג
 ןריובעג ןרעװ סאװ ,ןרוטאנ ןאראפ ןענעז סע .טאג א ןא ןבעל טנאקעג טיג
 ראנ ,טינ ײז ןגאמראפ טכיל ןגײא ןײק סאװ ,ןטענאלפ־ןטילעטאס תניחבב
 .ריא םורא ךיז ןעיירד ײז סאװ ,ןוז רעד ןופ טביל ןטימ ךיז ןטכײל ןוא ןענײש
 ןעװעג זיא ,טכיל ןײז ןיא ןדאבעג ךיז טאה טרעבאר םאװ ,רעפרעק־למיה רעד
 רעטאפ ןיא ץלא .הריציה־ריחב םעד יװ ןעזעג םיא טאה רע .רעטאפ ןײז
 ,״דמחלמ דעד ןיא שזאטס ןײז םרעדנוזאב ,ןרעדנואװאב םוצ ךעלרעה ןעװעג זיא
 טכאמעג טנעקאב םיא ןוא גגונעכײצםיוא עכיוה אזא טכארבעג םיא טאה סאװ
 םעד ןיא ןראװעג טפאכעגגײרא זיא טרעבאר סאװ ,טוג ךאנ .דנאל ןרעביא
 ךיז ןעײרד וצ — רעפרעק ןשלמיה רעדנא ןא ןופ רעטנעצ־עיצאטיװארג
 םעד ןופ ןלאפעגסיזרא זיא רע ןעװ ,טביל ןײז טימ ךיז ןטכײל ןוא םיא םורא
 ןיא ןלאפ ןזפ טעװעטאדעגפא םיא טאה ןאמרעמיצ .רד .טיברא םרעטאפ

 .טשיג ןקיטנורגנא ןופ עלקה־ףכ םעד

 ןדײז םעד טראפשראפ טאה רעטאפ רעד זא ,טביולגעג טינ טאה רע ,ץיג
 ראג טאה רע .הלילח .ןװיטאמ עשיטםיאאגע סעפע בילוצ אדסח־תיב ןיא
 ־יב ןופ ןטנעמאמ ןיא שטאכ ,רעטאפ ןײז ףיוא ןטכארט טנאקעג טיג סניוזא
 ןעגײטשרעבליז ןופ טרעהעג טאה רע םאװ ,טלפאלפעגכאנ רע טאה טײקרעם
 דעטאפ רעד זא ,לכש ןפיוא טגײלעג אי רעבא םיא ךיז טאה סע .ערעדנא ןוא
 ־אה יד טימ ךודיש־םוחי םעד ןופ גנולדנאה ץיז ןיא ןראװעג טקריװאב זיא
 עכיוה* יד ראפ ,סוחי ןכיוה ראפ ײשפא םיורג טאהעג טאה רע .סרעװאנ

 םאװ ,טײקכאװש א — ,ןיהא ןראפשגא טלאװעג טאה רע םאװ ,״רעטצנעפ
 רעד .ןופרעד טסואװעג טאה טרעבאר .רעטומ ןײז ןופ טנשריעג טאה רע
 ןבאה םיצאנ יד יװ דנאלשטײד ןיא ןעזעגוצ רעבא טאה טרעבאר רעגנױ
 ןופ הגרדמ רעקידלפש ץיא וצ עלא ײז טכארבעג ,ןדײ עלא ״טכײלגעגםיוא״
 טרעבאר טאה םאד ןוא .סוחי ץיא ןופ ,ךײלג עלא — ,״ןשטנעמרעטנוא״.

 .רעטאפ ןײז ןגאז וצ קשה סיורג טאהעג
 גרעבנזאר סימ ןוא רעטאפ ןטימ קידנענאפש ,ןגיװשעג רעבא טאה רע
 םנאמסארג יד ןופ ריטראװק־טפיוה יד ןראװעג זיא עכלעװ /׳ןיא״ רעד וצ
 ־ראפ זיא סאװ ,יוניש ןסיורג םעד טקרעמאב ךיוא טאה רע .קורבגנירפס ןיא
 רעטאפ רעד זא .ןזיװעגםיוא ךיז טאה םיא ךיוא .רעטאפ ןײז ןיא ןעמוקעג
 טאה סאװ ,תונמחר סאד ןוא .טכאנ רעביא ןראי ףיוא טרעטלעעג ךיז טאה
 ־נרױרפעג יד ןזאלעצ רעײפ א יװ טאה ,רעטאפ ץיז ףיוא םיא ןיא טקעװעג ךיז

 •ץראה ןײז ןיא ןבילקעגנא ךיז טאה סאװ ,טײקרעטיב יד ןוא — טײק
 ׳עזאר ןא ךיז טפור — ,ןירעטעק ןעגנילקנא ךײלג ףראדאב ןעמ —



 ט#.ד יז םאװ ׳טנעמאטראפא םעד ןיא ןעמוקעגנײרא ײדד עלא ןענעז ײז ןעװ
 םײה רעד ןיא ןציז זומ יז — .״ןיא״ רעד ןיא ײז ראפ טריװרעזער טאהעג

 .ךײא ןופ האיועג זיא סע םאװ ׳ןרעטיצ ןוא

 םאד ןכארבעג ראזאל טאה — ׳ןעמאמ רעד וצ דער ײג ,טרעבאר ־־
 .ןוז ןײז ןוא םיא ןשיװצ ןעװעג זיא סע םאװ ,ןגײװשליטש

 .״דעד״ ,םעי —
 עכעלטסגגא םעמאמ רעד ןאפעלעט ןכרוד טרעהעג טרעבאר טאה דלאב

 :םיטש

 זיוה םןח טזאלראפ טאה רע ןעטאט רעד זיא ואװ ?וטםיב ואװ —
 .ןעזעג טינ םיא באה דיא •ירפ

 רימ .טײרלא זיא ץלא .קורבגנירפם קא אד ,ןטאט ןטימ ןיב ךיא —
 ןגראמ .ןוט וצ םקיטכיװ רעעז סעפע ןבאה רימ .טכאנרעביא אד ןבײלב
 יז .ךיוא ןעזאר ,אי ...טימ ןצימיא ןעגנערב רימ ןוא .םײהא רימ ןעמוק
 ןעניפעגםיוא ץלא טםעװ .ןגאז טינ טציא ריד סע ןאק ךיא ...זדנוא טימ אד זיא

 ♦ריד טימ ןדײר ליװ עטאט רעד .״ןגראמ

 ןוז ןוא רעטאפ ןשיװצ ןראװעג ןכארבעג זיא חיא סאד יװ םעד ךאנ
 טימ טײקשימײה יד ןגארקעגקירוצ טאה רע .ןגארקעג טומ רעמ טרעבאר טאה

 .ןריולראפ טאהעג יז טאה רע םאוו ,רעטאפ חיז

 ןבאה ײז ןעװ ,ןא ךיז רע טפור — ,ןגאז םעפע ריד ליװ ךיא /׳דעד״ —
 טלעטשאב ןבאה ײז סאװ ,ןםע מעד ףיוא ןטראװ טצעזעגקעװא ךיז ײרד עלא
 ׳רימ ןעװ ,טסעז וד — .לעטאה םײב ןאראטסער םעד ןופ ײז ןעגנעדב וצ

 ״םיפ־יד״ ןופ רעגאל א ןיא ןעמוקעגנא לאמנײא ןענעז ,ךיא ןוא ןאמרעמיצ .רד
 טאהעג טאה רע .ןליזפ ןופ ןדײ ןגולק א םענײא ןפארטעגנא טראד רימ ןבאה
 ׳טסײװ ,ןרעגאל־עיצארטנעצנאק עטסכעלקערש יד ןופ םעט םעד טכוזראפ
 ־רעד דײ רעד רימ טאה .ןשטנעמ עקידעבעל טנערבראפ ןבאה ייז ואוז ,טראד
 ־אמערק רעד ןיא זא — ,לשמ א יװ רעדא ׳תמא ןא יצ ,טינ םײװ ךיא — ,טלײצ
 א ןופ ךײה רעד ןיא ריט־גנאגנײרא ןא ןעװעג זיא רעגאל רעײז ןיא עיראט
 ׳ןענערבראפ םוצ טריפעג טאה ןעמ םאװ ,דײ א ביוא .ןשטגעמ ןקיםעמלטימ
 רע זיא ׳ריט רעד ךרוד ןײגכרוד ,טײהרענעגיובעג־טינ ,ךײלג טנעקעג טאה
 רעד ןופ רעכעה עלעסיב א ןעװעג רענײא זיא רעבא רעמאט ? ןעגנאגעגכרוד
 ׳ןטלאהעג טאה רעלטיה םעראװ .טקאהעגפא פאק םעד םיא ןעמ טאה ,ריט
 ןופ רעכעה ןײז טיג ראט רענײק ,ךײה רעכײלג ןײא ןופ ןײז ןזומ ןדיי עלא זא
 יד ןגעקנא השעמ ענײש יד טלײצרעד דײ רעד רימ טאה םאד .ןרעדנא ןא
 רע .טינ רעדנואװ ןײק — ,דיי רערעטיב א רעעז ןעװעג .ןדײ רענאקירעמא
 ראפ ןטכארטאב טינ ךיז ןפראד ,ןדײ רענאקירעמא ,רימ זא ׳טגאזעג טאה

 .טכײלגעגםיוא ןעמעלא זדנוא טאה רעלטיה *ײז ןופ סרעסעב םעפע
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 ןוא ,גױא ןא טימ ןוט וצ לטניפ ןייק טינ ׳ןוז ןייז טקוקעגנא טאה ראזאל
 :טרעפטגעעגפא

 ןײד ןגעװ טכארטעג באה ךיא זא ,ךאד טסנײמ וד ,טרעבאר ,טסעז —
 ךיד וטסיב .סרעװאנאה יד טימ ןײז־ךדשמ ןעגאק ךיז לאז ךיא זא ,רעטםעװש
 ־קילגמוא עצנאג יד באה ךיא ,ןעזיאול ןגעװ טכארטעג טינ באה ךיא .העוט
 ־עג רימ טסיב זד .ריד ןגעװ טכארטעג טײקנארק סנדײז ןופ טײצ עכעל

 .ןגיוא יד ראפ ןענאטש
 דךיא —

 ןיא םירבח ענײד טסנגעגאב וד יװ ,טלעטשעגראפ רימ באה ךיא .אי —
 .ןראי ערעטעפש יד ןופ ,ןראי־רעדניק יד ןופ םירבח ,טפאשלעזעג ןיא ,לוש
 ןופ ןםיװרעד ךיז ןלעװ ײז ביוא ׳ץירא ןגיוא יד ןיא ןקוק ײז וטסעװ יוזא יװ

 .ןעגיז ןיא טאהעג ךיא באה סאד .לאפ םנדײז םעד
 ךיז ןלעװ ײז ביוא ,ןײרא ןגיוא יד ןיא ןקוק ײז לעװ ךיא יוזאייװ —
 םאטש ךיא :ךיז־ןסײרג א טימ ,ץלאטש טימ ? לאפ םנדײז ןײמ ןופ ןסיותעד
 טלעװ רעד ןיא ץלא ןוטעג ןוא ןעורגײא טנאקעג טינ טאה םאװ ,ןדײז א ןופ
 טאה רע ןוא — ׳טגגױ ןײז ןיא ןעגנאגאב זיא רע םאװ ׳הלװע ןא ןקיטיגאב וצ
 ענײז ,רימ ןוא ;ןראװעג קנארק םעד בילוצ זיא רע ןוא ,ןטילעג ראפרעד
 ןיא ראפרעד ןלאצאב ןלעװ רימ םאװ ,זײרפ םעד ףיוא טקוקעג טינ ,עטגעאנ
 וצ טנוזעג םיא ץלא ןוטעג ןוא ןפלאהעג םיא ןבאה ,ןעזנא ןיא ןוא שזיטסערפ

 ,ביור םעד ןופ טכורפ יד הנהג ןעגעז ײז סאװ ׳םירבח ענײמ ״ײז ױו טינ .ןבאמ
 .ײז ראפ טביורעגנא ןבאה םעדײז ערעײז םאװ

 ןעװעג סאד זיא .ןטרעבאר ףיוא טקוקעג גנורעדנואװאב טימ טאה ראזאל
 זןו* ןײז

 .ןסע סאד טכארבעג טאה רענלעק רעד .גונעג ןײז ןיוש לאז ,ונ —
 םעד פא עזאר טקאה — ...ךיא ױו קירעגנוה יוזא טנעז ריא ביוא .טמוק

 .םעומש

21 

 ןגעװ םײנ יד אדסח־תיב ןיא טכארבעג ןבאה ןאמרעמיצ .רד ןוא ראזאל
 עײנ א לאפ־ןאמםארג םעד ןבעגעג טאה סאװ ׳ןיקסלאװאק ןופ גנוקעדטנא רעד

 .םערעטניא טימ טרעהעגסיוא םאד טאה ןיטראמ .רד •גנודנעװ
 ךיז ןיטראמ .רד טאה — ,ןביולג וצ ץלא זיא רעטאפ רעײא ףיוא —
 ךעלײרג זיא סע .ןעגנושארעביא טימ לופ זיא רע — .ןראזאל וצ טדנעװעג
 עקידנסיורד עלא .םיא עגונב תועט ןיא טבעלעג ןבאה עלא רימ זא ,ךעלגעמ
 ןבאה רימ םאװ ׳זאנגאיד רעזדנוא טקיטכעראב ׳ךיז טכאד ׳ןבאה ןעמאטפמיס
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 ײב טיג רעבא /ןטלאגעג סאד טלאװ לאפי רעדנא רעדעװטעי ןיא .ןעמזנעגנא
 .טראנעגפא לאמ ןײא טינ זדנוא טאה רע .רעטאפ רעײא

 .ןאמרעמיצ .רד טגערפ — י טנײה טנעיצאפ רעד ךיז טליפ יװ —
 ־פיוא ךיז טאה רע גילדעװ .רעגײטש ןטבירעגמוא ןא ףיוא ךיוא י—
 א ףיוא טנכערעג ךיא באה ׳סײבאר יד ןופ ןטיזיװ עטשרע יד ךאנ טריפעג
 .רד ״טיזיװ רעײא ךאנ .שרעדנא םעפע זיא ןעשעג רעבא .סיזירק םעײנ
 ׳רעליטש סיוא טציא טעז רע .ןרעסעב םוצ ןטיבעג ךיז רע טאה ׳ןאמרעמיצ

 •חוימ ןיד ראפ יװ ץראה ןײז ראפ ארומ רעמ טציא באה ךיא .רעקיאור
 .טקיאורמואאב ראזאל טגערפ — וןיטראמ .רד ,ריא טגײמ םאװ —

 ־רענ עשיטאמזאפם א ןזײװ ןביוהעגנא לאמאטימ טאה ץראה ןײז —
 ראנ .טינ ׳טאג ןעקגאד .שינאגרא זיא סע זא ׳ןגאז טינ לעװ ךיא .טעטיזעװ
 1 דנאטשוצ ןזעװרענ א ףיוא ןא־טזײװ קתדטולב ןײז .וצרעד ןעמוק ןאק םע

 .קירעדינ־וצ לאמ רעדנא ןא ׳ךיוה־וצ רע זיא לאמא
 ? ןעמענמײהא םיא ןאק ךיא זא ׳ראטקאד ׳ריא טנכער —

 ראפ ןוטפיוא קינײװ רעײז טציא אד ןענאק רימ .אי זא ׳ןײמ ךיא —
 ראנ ׳אדסח־היב ןיא ןײז טינ רעמ ץאלפ ןײז ףראד ׳םינמיס עלא טיול .םיא

 .םײה רעד ןיא
 חלוכיב זיא ןאמסארג רעטסימ זא ׳ךיוא ריא טבױלג ׳ןיטראמ ״רד —
 ־יצ ..רד טגערפ — ולאפ ץיז רעביא גנושראפםיוא יד טנײה ןײטשוצםיוא

 .ןאמרעמ
 ײז זא ׳ךיז טײטשראפ סע .גאט רעדנא רעדעוזטעי יװ יוזא טקנופ טנײה י—
 מא ןרעגרע םוצ לאמא ׳ללכב טנוזעג ןײז ףיוא ןקףיװ וצ לולע זיא גנוגערפיוא
 דנאטשוצ ןקיטסײג ץיז ףיוא ׳ץיז טינ לאז םע יװ .ןרעסעב םוצ רשפא לאמא
 רעהא ׳ריא טגאז ׳טכארבעג טאה ריא .ןרעסעב םוצ ןפתפא ראנ סע ךיז ןאק

 ?רע זיא ואװ ?חלג ןשיליוטאק ןטלא םעד
 .ןפור םיא ןלאז רימ ׳טראװ רע —

 רעײא ןיא זיא טנעיצאפ רעד .קיטיונ ראפ טלאה ריא סאװ ׳טוט ׳ונ —
 ־עג טאה ריא — .לבײמש א טימ ןיטראמ .רד טגאז — ׳ןאמרעמיצ .רד ׳זזושר

 .ןענואה
 ־קאד ׳ריא ןוא ׳טנעה סטאג ןיא זיא םאד .ןיטראמ .רד ׳טינ ךאנ —
 טלאצעגקירוצ ןאמרעמיצ .רד טאה — ׳ףליה סטאג ןופ חילש רעד טנעז ׳ראט

 .טנעמילפמאק א טימ
 ־ראפ םעד ראפ טײרבעגראפ ןוא טגראזאב ץלא טאה ןאמרעמיצ .רד
 ןגאז וצ — ןאמסארג ןטלא םוצ גרעבנזאר םימ טקישעגנײרא טאה רע .רעה

 .םיא טימ ןעז ךיז ןעמוקעג זיא טרעבאר זא ׳םיא
 קידנעטש יװ ׳םענעגוטעגנא ןא ןפארטעג םיא טאה גרעבנזאר םימ
 טינ ׳ןײגיצםיורא טײרג ׳גוצנא־םעגזיב א ןיא ׳טיזיװ ןטשרע םטרעבאר טניז
 .ןגראמירפ ןיא ןײז וצ ןעװעג טגיואװעג רעירפ זיא רע יװ ׳עשזילגענ ןיא רעמ
 רעד ףיוא טראװעג טאה ןוא ןסײבנא ןטימ ןראװעג קיטראפ טשרע זיא רע

 .ןטראג ןיא םיא ןריפסיורא ןעמוק לאז יז ׳רעטסעװש־ןקנארק
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 ־עג ןבאה עדייב םאוו ׳חוכיװ רעגנאל רעד ןוא טיזיװ םנאמרעמיצ .דד
 ־עג רעד ןופ ,עילאכנאלעמ רעד ןופ ליפ מיא ןופ ןעמונעגקעװא ןבאה ,טאה
 .אדםח־תיב ןיא געט עלא יד טבעלעג טאה רע רעכלעװ ןיא ,טײקטקירד
 ,םיא ןיא טקעװעגפיוא לאמאטימ ךיז טאה ןוט וצ ,װיטקא קיז וצ קשח א
 ןיא ןעװעג טציא ןיוש זיא רע •ןטלאהעגנײא ןוא טמיוצעג ךאנ ץלא שטאפ
 ךיז יװ יוזא טאה סקעלפמאק־דלוש ןײז שטאכ ,טימעג ןשיפאםאליפ־טוראב א
 ־יקסלאװאק םעד ןופ ןצענערג יד ןופ םיורא זיא רע לײװ ,טרעטײרבעגסיוא
 טרעטײרבעגסיוא — ,ןבעל ןעגנאגראפ ץנאג ןײז ןעמונעגמורא טאה ןוא לאפ

 רעטכײל ןוא ןראװעג רעדלימ םעד ךרוד ןוא טײקיטעט רעצנאג ןײז ףיוא ךיז
 טסײרטעג ןוא טרעטײלעג םיא טאה הנומא עקידתועינצ א .ןגארטראפ וצ
 ןענעז רעדליב־קערש יד ןוא םעיצאניצולאה יד .גנונעפאה עײג ןבעגעג ןוא
 רערעדלימ א ןיא ,ןאמרעמיצ .רד טימ סעומש םעד טניז ,םיא וצ ןעמוקעג

 .ןקארשעג יוזא טינ רעמ םיא ןבאה ןוא םעראפ
 ? וטםכאמ םאװ ,קיזײא ,ןגראמ טוג —

 םעד ןופ פאק םעד פא ןאמםארג טדנעװ — ? עזאר ,וטםיב םאד —
 וטסיב ואװ — םיורא ןטראג ןיא טקויקעגסױרא טאה רע ןכלעװ ךרוד ,רעטצנעפ

 .ןטכארטרעביא ןעמונעג ןיוש באה ? געט ײװצ יד ןעװעג
 ןוא .סיוא ריד לעפ ךיא זא ,ןמיס א .ןײפ רעײז ? ןטכארטרעביא —
 טרעבאר יװ םעד ךאנ רעמ טינ ךימ טספראדאב וד זא ,טנײמעג באה ךיא
 ןראפעגמײהא ךיא ןיב ,ןעניפעגםױא טלאװעג באה ךיא .ןעמוקעגמײהא זיא

 ?ךיד וטםליפ יװ .געט ײװצ ףיוא
 ? טרעבאר זיא ואװ .טוג רעעז —

 ןעז ךיז ליװ רע .ןסיורד ןיא טראװ רע .רימ טימ ןעמוקעג זיא רע —
 ? ןעמוקנײרא רע לאז .ריד טימ

 .דעכיז .רעכיז —

 .ריט רענעפא רעד ךרוד ןפורעג עזאר טאה — ו טרעבאר —
 .ןזיװאב ךײלג ךיז טאה טרעבאר

 ־פיוא ןא ןיא מרעבאר טגאז — ? עדײז ,וטסכאמ סאװ .עדייז ,אלעה —
 .לוטש םנדײז םוצ גנאג ןקנילפ א טימ קידנעמוקוצ ,טומ ןטגײלעג

 ׳םײװ ךיא — ,עזאר ןא ךיז טפור — ,ןײלא ןדײב ןזאל ךײא לעװ ךיא —
 ןײז לאז ךיא זא ,טינ טליװ ריא סאװ ,ןדײר וצ םקיטכיװ סעפע טאה ריא זא

 .ײברעד
 .ןגאז וצ םעפע ריד באה ךיא .עזאר ,קעװא טינ ײג —

 .ןטראג ןיא ,ןטנוא ןטראװ לעװ ךיא ׳קעװא טינ ײג ךיא —
 טסאה ? געט עכעלטע עטצעל יד ,טרעבאר ,ןעװעג וטסיב ואװ —

 .ןזיװעג טינ ךיד
 .ןעמונראפ קראטש ,עדײז ,ןעװעג ןעמונראפ —

 ? סאװ טימ ? ןעמונראפ —
 ? ןײנ ,ריד ראפ ןכוזסיוא סעפע ןםײהעג רימ ךאד טסאה —

 .טרעדנואװראפ רעטלא רעד טגערפ — ? םנױזא םאװ ? ןכוזםיוא —
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 ןעביפעגםיוא ןסײהעג טינ רימ וטסאה זעדײז ,ןסעגראפ טםאה —
 ? ןשטנעמ םענעי ןגעװ ץלא

 ־עטניא ןטכאװעגפיוא טימ ןאמסארג טגערפ — ?ןיקסלאװאק ןגעװ —
 .םער

 .פאק ןטימ וצ טרעבאר טלקאש — ׳אי —
 ? ןענופעגםיוא םעפע וטםאה ,ונ —

 ״.עדײז ״רעה .ןגאז ןײלא דלאב רימ וטםעװ סאד .טינ ךיא םײװ סאד —
 ןאי ןעװעג ןעמאנ םנשטנעמ םעד טינ זיא — ליױו א טרעלק טרעבאר —

 ? יקםלאװאק שואעטאמ
 םארטש רעשירטקעלע ןא יװ ןראװעג טלסײרטעגפיוא זיא ןאמםארג
 ־ײרד א ןבעגעג גנוגעװאב ןײא טימ טאה רע .םיא ךרוד ןעגנאגעגכרודא טלאװ
 ־ראפ עסיורג טימ טקוקעגנא םיא .ןטרעבאר וצ רעטצנעפ ןופ לוטש ןײז סיוא
 םעטא םעד טנאקעג טאה רע זיב ״לײװ א טראװעג טאה רע .ןגיוא עטרעדנואװ

 .ןפאכפא
 •רעביא םע רזח ? טגאזעג וטםאה יוזא יװ —

 .יקםלאװאק שואעטאמ ןאי —
 .סיוא טעמכ ןאמסארג טײרש — ? יװ —

 !שוא—עט—אמ —
 .ףיוא םע בײרש ...שוא ...שוא ...שוא—

 ןופ סיורא טמעב טרעבאר ןוא — ,לטראק־טעברא ןײז ךיא באה אד —
 ןופ ףליה רעד טימ ״ןגראמירפ םעד טאה רע סאװ ״לטראק סאד ענעשעק
 ־יא סע טיג ןוא ״קירבאפ־ליעי רעד ןוס ןגארקעגסיורא ״םיװײד טאקאװדא

 .טנעה עקידדעטיצ םנדײז םעד ןיא רעב

 .ןגיוא יד טכאמראפ ןוא לטראק ןפיוא ןפראװעג ןאמםארג טאה קילב ןײא
 סאד טלעטשראפ ןוא ליױו ערעגגעל א טקוקעג ״ןגיוא יד קירוצ םנפעעג
 ־עגנײא רעדיװ ךיז רע טאה םורא לײװ א ךאנ ןיא •טגאה רעד טימ לטראק
 ־עײל ״ךיז ראפ ןעמורב ןעמטעג ןוא לטראק םעד ןיא ןגיוא יד טימ טרעבגע

 :קידנעב
 סאד וטסאה ןענאװ ןופ ...שואעטאמ ...שואעטאמ ...שואעטאמ ...ןאי —

 ?לטראק
 רימ ךאד טסאה .טעבראעג טאה רע ואװ ״קירבאפ־ליעי רעד ןופ —
 רעקינאכעמ א יװ קירבאפ־ליעי רעד ןיא טעבראעג טאה רע זא ״טגאזעג חילא

 .רעסעלש ײב
 ? רע זיא ואװ —

 .ןגאז ןאמרעמיצ .רד ריד טעװ סאד .עדייז ״טינ ךיא םײװ סאד —
 ? ןאמרעמיצ ײבאר —

 .ןעניפעגסיוא םיא ןפלאהעג רימ טאה רע .עדײז ,אי —
 טגאז — ״ןײרא םיא קיש ? אד זיא רע ? ןאמרעמיצ ײבאר זיא ואװ —

 .טרא ןופ ףיוא ךיז טבײה ןוא םעטא ןא ןא ןאמסארג
 .רימ טימ ןעמוקעג זיא רע ,אד זיא ןאמרעמיצ ײבאר —
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 •ןײרא ןױש םיא ףור —
 ןיא ךיז טזײוואב — ? ריא טכאמ םאװ -ןאמסארג רעטםימ ,אלעה —

 .ןאמסארג ןטלא םעד ראפ ןאמרעמיצ .רד טונימ רעד
 ? יקםלאװאק ןאי זיא ואוז ,ןפאמ טינ לאז ךיא םאװ —

 .אד זיא רע —
 .םיא טימ ןעז דלאב ךיז ליװ ךיא ? םיא טימ ןעז ךיז ךיא ןאק —

 ? ןענעגעגאב וצ םיא חוכב ריא טנעז —
 ? ריא טנײמ םאװ —

 ,ןקיאוראב ךיז דיא טזומ לכ־םדוק .טנוזעג רעײא ײב ,ןײמ ךיא —
 .ןאמםארג רעטסימ

 ןיוש ׳םיא טימ ןעז ךיז ליװ ךיא ? רימ טימ ךיז ריא טליפש םאװ —
 .טרא ןפיוא

 — אד זיא רע .ןאמסארג רעטםימ ׳ךעלגעמ טינ זיא טרא ןפיוא ןיוש —
 .ןאמםארג רעטסימ ,אטשינ זיא רע ןוא

 ? ןבראטשעג —
 .פאק ןטימ וצ ןאמרעמיצ .רד טלקאש — ,אי ־־

 ללח ןפיט ןיא םוטש טקוקראפ ךיז טאה .ןראװעג ליטש זיא ןאמםארג
 •ןײרא

 ליפ יוזא ךאנ ׳ןאמםארג רעטםימ ,ןטראװרעד טנאקעג טינ טאה ריא —
 רע זא ,טסואװעג טאה ריא .ןקידעבעל א ןעניפעג םיא טלאז ריא זא ,ןראי
 .טסואװעג קידנעטש טינ ריא טאה .ןאמסארג רעטםימ ,ךאנ־טכארט .טיזט זיא
 טינ ? טיוט זיא רע זא ,הבשחמ רעײא ןיא טכארטעג קידנעטש טינ ריא טאה

 ? ןאמסארג רעטסימ ,יוזא
 .אי ףיוא פאק ןטימ טלקאשעגוצ טאה רעטלא רעד

 ןעװעג ןיוש רע זיא ,ןפארטעג םיא טאה ,שטנעמ רעגנױ א ,ריא ןעװ —
 לדײמ־הלכ א ,רעטכאט ענעםקאװרעד א טאהעג ןיוש טאה ,רעקירעילטימ א
 ׳טציא םיא ןפערט וצ ןטראװרעד טנאקעג ריא טאה יוזא יװ .הנותח רעד ברע

 ? ןאמםארג רעטסימ ,יוזא טינ .קיבײא טינ ןבעל ןשטנעמ ? ןקידעבעל א
 .רעטײװ טגײװש ןוא רעטנוא רע טמזרב — ,אי —

 ןוא ןבדאטשעג זיא רע ןעװ ,ןעװעג זיא רע רעװ ,טםײװ ןעמ יבא —
 .ןבארגאב טגיל רע ואװ

 ־נכערברעביא ,םיורא ןאמםארג ךיז טפאכ — ?ןבארגאב רע טגיל ואװ —
 .ןגיױוש ןײז ךיד

 :ןטכיולעגפיוא טאה םינפ םגאמרעמיצ •רד
 .םלוע־תיב ןשילױטאק ןפיוא ,קורבגנירפס ןיא ,יה־אד —

 •ךעלרעװש ןאמםארג טגערפ — ? רבק םעד ןעז ןיהא ןײג ךיא ןאק —
 ךײא ןעמענ וצ — ,רעהא ןעמוקעג טציא ךיא ןיב םעד בילוצ .םיװעג —•

 .רבק םעד ןזײװ
 ?ןײג ןזאל ךימ ןעמ טעװ —

 ? ןײג וצ ןרעװראפ ןעד ךײא ןאק רעװ —
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 .טפול דעד ןיא טנאה רעד טימ רע טריפ — ׳ןענאד ןופ םון ׳—
 ךיז טניפעג ריא .ןאמםארג רעטםימ ׳שטנעמ רעײרפ א טנעז ריא ־—

 זיא םאד .םױראטינאם א ןיא ךיז טניפעג ריא .הלילח ׳הםיפת ןײק ןיא טינ
 טנעז ריא ןוא ׳אד ןײז רעײא ראפ טלאצ ריא ןוא ׳ךײא ראפ זיוה־ורפא ןא
 גונעג ןיוש ךיז טאה ריא .טליװ ריא ראנ ןעװ ׳ץאלפ םעד ןזאלראפ וצ ײרפ
 ריא ראנ ןעװ ׳םײהא ןײג טנאק ריא ןוא ׳טנוזעג ןיוש טנעז ריא ׳טורעגםיוא

 .ןאמםארג רעטםימ ׳טליװ
 ׳םײהא ןײג ןאק ךיא ןוא — ׳רעביא ןאמםארג טגאז — ׳ײרפ ןיב ךיא —

 זליװ ךיא ראג ןעװ
 .ןאמםארג רעטםימ ׳אי —

 ז ןוז ןײמ ןוא ז ןגאז ףיורעד ןיטראמ .רד טעװ םאװ —
 .םײהא ןעמענ ךײא ןעמוקעג זיא רע .זדנוא טימ אד זיא ןוז רעײא —

 ׳ריד טימ ןײג לעװ ךיא .םיא טימ ןײג טינ לעװ ךיא ׳ןײנ ? ראזאל —
 .קערש ןיא טרעוועג ךיז ןאמםארג טאה — ׳טרעבאר

 לעװ ךיא .לעשאר־ױנ ץיק ׳םײהא ריד וצ האפ ןלעװ רימ ׳עדײז ׳אי —
 .ריד טימ ןײז

 ־ארפ ץימ ןעיוב ליװ ךיא .ץיז רימ ןלעװ ׳ױיא״ רעד ןיא ׳אד ׳ץינ —
 •טקעי

 .ןפלעה ריד לעװ ךיא .טםליװ וד יװ ׳עדייז ׳אי —
 ךיא ׳רבק סנאי וצ ךימ טריפ טמוק ׳יוזא ביוא ןוא .טוג ׳טוג ׳—

 .ץיג וצ טײרג ׳לוטש ןופ ףיוא ךיז טבײה רע ןוא — ׳רבק םעד ןעז לױו
 ריא ׳םעד ראפ ךאװש־וצ טנעז ריא .ןאמםארג רעטסימ ׳טציא טינ —

 .חלג םעד ןעז ךאנ טפראדאב ריא ןוא .טגערעגפיוא ךיז טאה
 ? חלג א ראפ סאװ י—

 טאה רע .ץלא ןופ טםיױו חלג רעד .רעטאפ־עיסעפנאק סיקםלאװאק —
 ׳טלאװעג טלאװ ןאי סאװ ׳ןגאז ץלא ךײא טעװ רע .ןיקסלאװאק טימ טדערעג
 ןוא ׳רעטאפ־עיסעפנאק ץיז טגאזעג םע טאה ןאי .םיא ראפ ןוט טלאז ריא זא

 .קידלוש םיא טנעז ריא םאװ ״בוח םעד ץיז לחומ ךײא טעװ רע
 ז רעטאפ־עיסעפנאק ץיז —

 ץיױו ךײא טעװ רע .ןענאי ןגעװ ןלײצרעד ץלא ךײא טעװ רע .אי —
 .עיפארגאטאפ ץיז

 טימ לאמ ןטשרע םוצ ןאמםארג טגאז — ז עיפארגאטאפ ץיז ׳סאװ —
 .םיא וצ ךימ טריפ ז רע זיא ואװ — םיטש ןײז ןיא טלערט סאװ ׳רערט א
 .קידנעפילב־בלאה ןיוש םיוא רע טזאל — ׳םיא וצ ךימ טריפ ׳ךײא טעב ךיא

 ןעמוקעג ךאד ךיא ןיב םעד בילוצ .ןריפ ךײא ךיא לעװ סיװעג —
 ריא .ןעורסיוא ךיז רעירפ רעבא טפראדאב ריא .ןאמםארג רעטסימ ׳רעהא
 ־אב ריא .טכארבעג ךײא ןבאה רימ םאװ ׳םײנ דעד ןופ טכאװשעגפא טגעז
 טדערעגפא ןבאה רימ .ךײא ףיוא ןטראװ טעװ חלג רעד .ןקיאוראביךיז טפראד
 גונעג טאה ריא .רעגײזא ריפ םורא ׳גאטימכאנ םעד םיא טימ ךיז ןפערט וצ

 .ןיטראמ •רד רעהא ןטעבראפ ךיא לעװ טציא .ןעורזצסיוא ךיז טײצ
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 רעסעב ,ןײנ .רעטםעווש יד ןײרא טפור .ןיטראמ .רד טינ ,ץינ ,ןײנ —
 .ךײא טעב ךיא .ןיראטערקעס ץימ ,גרעבנזאר סימ

 ןטימ ןדײרפא ןײג טציא לעװ ןײלא דיא ןוא .ןאמםארג רעטםימ ,אי —
 .ןאמסארג רעטםימ ,רעטעפש ןעז ךיז ןלעװ רימ .חלג ןטלא

 .רימ טימ אד בײלב ,טרעבאר ,אד בײלב וד ןוא .טוג —
 .ריד טימ אד בײלב ךיא ,עדײז ,אי —

* 
** 

 טגאז — ,רעבירא זיא גנולסײרטפיוא עטשרע יד ,ןעקנאד וצ טאג —
 ןיא טראװעג עדײב ןבאה עכלעװ ,ןיטראמ .רד ןוא ןראזאל ןאמרעמיצ .רד
 יד ןעמונעגפיוא טאה טנעיצאפ רעד יװ ,ןרעה וצ קידלודעגמוא ,ראדיראק
 ןרעטש םעד עלעכיט א טימ טשיװעג ךיז םעד ײב טאה ןאמרעמיצ .רד .םײנ
 ןבאה תוחוכ יד טיול ,ךעלנעמ ןעמונעגפיוא םע טאה רע — .זדלאה םעד ןוא
 ןבעג םיא רעסעב יז לאז ןוא ,גרעבנזאר םימ ןײרא םיא טקיש .ןגארטעג םיא
 ריא טאה •ןעמעעײא טגעמעג ךיוא םע טלאװ ןײלא ךיא :לטימ־קיאוראב א

 לםיב א ןעיצוצסיוא ףיוא עפאנאק א ץעגרע ,ןיטראמ .רד ,רימ ראפ טינ אד
 זרענײב יד

 .רימ טימ טמוק —

 רעטלא רעד זיא ,םיא וצ ןעמוקעגנײרא רעטעפש זיא ןאמרעמיצ .רד ןעװ
 .ריט רעד וצ םינפ ןטימ ,עזאפ רעקידנטראװםיוא ןא ןיא ןםעזעג ןאמסארג

 .םיא טימ ןעװעג ןענעז עזאר ןוא טרעבאר

 רעטאפ םעד ןעמ ןאק ,ךאװש ךיז טליפ ריא ביוא ,ןאמסארג רעטםימ —
 ןעמ ןאק םלוע־תיב םוצ ראפםיוא םעד .ךײא וצ רעהא ןעגנערב יקצאנאכ
 ךייא טעװ סע זא ,ארומ טאה ןיטראמ .רד .לאמ רעדנא ןא ףיוא ןגײלפא

 .ןרעדורפיוא ליפוצ
 טאה ריא יװ יוזא ,רבק םנאי ןעז ליװ ךיא ןוא ׳טוג ךיז ליפ ךיא —
 ךעלטםגנא ןוא טרערטראפ יוזא ןוא ,פא ןאמםארג טרעפטנע — ,טגאזעג רימ
 ־וצכאנ םיא ןםאלשאב טאה ןאמרעמיצ .רד זא ,םיטש ןײז ןעװעג טציא זיא
 עיינ ןקעװפיוא ראג טעװ םלוע־תיב םוצ ראפםיוא םעד ןגײלפא סאד ־ןבעג
 וצ טלײאעג ךיז טאה ןאמרעמיצ .רד ןוא .ץראה סנטלא םעד ןיא תוקפם

 :ןגאז
 םנדײז םעד טײרגעגוצ טםאה ,טרעבאר .םיורא ןיוש ןראפ רימ ,טוג —

 ? ליבאמאטיוא
 .ןסיורדניא ליבאמאטיוא ןטימ טראװ וױטם —

 ןטראװ ןלעװ יקצאנאכ רעטאפ ןוא קורבגנירפם ןופ ירעקעמ רעטאפ
 .םלוע־תיב ןפיוא זדנוא ףיוא

 ,ןטרעבאר ןוא ןאמרעמיצ .רד ,ןעזאר ןופ טײלגאב ,ןאמםארג רעטלא רעד
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 ןופ לדים םענעפא םייב ןענאטשעג זיא וױטס .ףיוה ןיא רעטנ־חא ןענעז
 טצעזעג ךיז טאה ןאמםארג .״םאב״ םעד ןעמענוצפיוא טײרג ׳ליבאמאטיוא
 .רעפואש ןופ טיױ רעד ײב — טרעבאר ׳רעניבאר םעד ןוא ןעזאר ןשױוצ
 ןוױטס טגאזעג טאה טרעבאר .ןראפעגטימ טינ לאמ סאד זיא רמוש ןײק
 ןעמונראפ ךיז טאה ןוא רעיוט ןופ ןראפעגסיורא זיא וױטס •ןראפ וצ ןיהואװ
 לאמםאד םיא טאה רענײק .קורבגנירפם ןופ גנוטכיר רעד ןיא ׳םקניל ףיוא

 זא ,ןאמםארג ןטלא םעד ראפ ןמיס רעטלוב רעטשרע רעד .טרעטשעג טינ
 ... תמא ןא ףיוא ײרפ עקאט זיא רע

 ףיוא ןטלאהעגקירוצ ׳ןראפעגכאנ זיא ליבאמאטיוא םנאמסארג ךאנ דלאב
 .רד טריפעג טאה םאװ ,אדםח־תיב ןופ ליבאמאטיוא ןא ,ץנאטםיד רעכײלג א

 •ןראזאל ןוא — רעטסעװש־ןקנארק םגאמםארג ןטלא םעד טימ ןעניטראמ
 ,טאטש טײז רערעדנא רעד ףיוא ןגעלעג זיא םלוע־תיב רעשיליוטאק רעד
 טימ ןצנאגניא טקעדעגוצ ןוא ןםקאװאב ,רעיומ א .ןאטםאב ןײק געװ םײב

 ׳זנטעש יװ ,ןםירעגסיורא ךיז ןבאה םע עכלעװ ןופ ,ןזיור עדליװ עטיור ענײלק
 ,דלעפ קיזארגנירג א ,לגרעב םאד טלגנירעגמורא טאה ,סלקאסינאה ךעלגנעטש

 ,.םיכאלמ ןוא ןשטנעמ ןופ ןרוגיפ ,םימלצ ,תובצמ טימ טצעזאב טכידעג
 ןיוש טאה ,רעיוט ןופ טײז רעד ײב ,עצילפאק דענײלק רעד ןבעל
 ־טסעפ א ,ירעקעמ רעטאפ רעטײלגאב ענײז ןוא ןענאמסארג ףיוא טראװעג
 ןטלאהאבםיוא יװ ,טײז ןײז ײב ןוא — ,ןראי עלעטימ יד ןיא ןאמ רעטיופעג
 ־יובעגנײא ןוא רעקירעדינ א ןענאטשעג זיא ,ןטאש ןײז ןיא טצישעג ןוא
 ־פא ןבאה םאװ ,ןגיוא עשידניק עיולב עטוג טימ ,ןקז רעיורג־זײרג רענעג
 טלצנורעצ ןוא טבראקעצ־ףיט טלא ןא ףיוא טכיל םעראװ רעײז ןפראװעג

 •םינפ
 ןוא טײקכעלטנײרפ טימ ןענאמםארג טםירגאב טאה ירעקעמ רעטאפ
 םיא טאה חלג רעטלא רעד .ןטלאהאב טװאורפעג טאה רע סאװ ,עיטאפמיס
 םיא ןבאה תוחוכ יד גילדעװ ,טסעפ ןוא םעראװ ,טנאה יד טקירדעג םוטש

 •עקירעביא יד טימ טםירגאב ךיז ײז ןבאה ךאנרעד .ןגארטעג
 חלג רעטלא רעד טגאז — ,עײלא־אקשױצסאק רעד ןיא טגיל שונאי —

 .ןגנױ םוצ
 ןופ ןבירשעגרעביא םע באה ךיא .יקצאנאכ רעטאפ ,סע סײװ ךיא —
 ןיא טלאה רע סאװ ,לטראק א ןופ ןענעײלםיורא טמענ רע ןוא — ,דראקער

 .״26 עקרק ,עײלא־אקשױצסאק ,לקניװ רעשיליופ״ :טנאה
 דעטאפ טגאז — ,שונאי םיא ןפור וצ ןעװעג טניואװעג ןענעז רימ —

 .םיא ןבעל טנעאנ טײג סאװ ,ןאמסארג ןטלא םעד יקצאנאכ
 ־נקוק םיא ףיוא ןוא ,טגיױוש רע .דלעפ ןרעביא ליטש טנאפש ןאמםארג

 .ערעדנא עלא ןגײװש ,קיד
 םוצ ןעמוקעגגא ײז ןעגעז ןגעטש עלאמש רעביא גנאג ןצרוק א ךאנ

 .סיוראפ ,רעזײװגעװ א יװ ,ןעגנאגעג זיא ירעקעמ רעטאפ .לקניװ ןשיליופ
 אד .ןליופ ןופ עקימאטשפא ראפ לײט ןרעדנויזאב א אד ןבאה דימ —
 זיא םאװ ,רבק א ײב ןײטש ןבילבעג זיא רע ןוא — ,עײלא־אקשױצםאק יד זיא
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 ־גײא ןעװעג זיא רבק רעד .םירבק ערעדנא ןשיװצ טשטעװקעגנײרא ןעװעג
 ־ײלק א ףיוא ׳רבק ןזפ סנפאקוצ .דרע רעד טימ ןכילגעגםיוא טעמכ ׳ןלאפעג
 ןופ לײט א ןענעײלרעביא זיא־סע־יװ טנאקעג ןעמ טאה ,ןײטש ןלאמש םענ
 ןאי״ :טצירקעגםיוא ןעװעג טראד זיא סאװ ׳שיליופ ןיא טפירשפיוא רעד
 .״1922 ןבראטשעג ,יקםװאנטוק אנימג .1865 ןריובעג .יקםלאװאק שואעטאמ
 ,ןבירעגםיוא ןוא טצירעצ יוזא ןעװעג ןיוש ןענעז ןײטש ןפיוא רעטרעװ ךאנ

 .ןענעײלרעביא םוצ רעמ ןעװעג טינ ןענעז ײז זא
 ךיז ןאמרעמיצ .רד טאה — ,ןאמסארג רעטסימ ,םע זיא םאד טא —
 ־טינ םאד .יקםלאװאק ןאי ןופ ןטשער עשידרע יד ןעור אד — •ןפורעגנא

 ? יקצאגאכ רעטאפ ,יוזא טינ .טאג ײב ךיז טניפעג םיא ןופ עכעלברעטש
 א טימ חלג רעטלא רעד טרעפטנע — ,ןביולג ןשיליוטאק רעזדנוא ךאנ —

 .פאק ןופ לקאש
 .ןאמרעמיצ .רד טגאז — ,ןביולג רעזדנוא ךאנ ךיוא יוזא —

 הרובק וצ טכארבעג םיא באה ךיא .טכער ץיז ןוטעג םיא באה ךיא —
 ןעװעג זיא םע — .רבק ןפיוא ןא חלג רעטלא רעד טזײװ — ,ץאלפ םעד ףיוא
 ראפ א ןיא .אכםאפ ןופ ךאװ רעד ןיא ,קיצנאװצ־ןוא־ײװצ טרעדנוה ןצנײנ ןיא
 ,םעדײא ןוא רעטכאט רעד טימ םענײאניא ״דנמלא ןײז זיא םעד ךאנ םישדח
 רימ ןבאה ײז .ןראװעג טײרפאב לאמםנעד זיא עכלעװ ,ןליופ ןײק ןראפעגקעװא
 לאמנײק באה ךיא .הבצמ ענײפ א ןשונאי ןלעטש וצ ףיוא טלעג ןקישוצ טלאזעג
 םאװ ,ןײטש םעד .טאהעג ןטײצ עטכעלש אמתםמ .ײז ןופ טרעהעג טינ רעמ
 יװ ,טלעטשעג םיא ״לאקאם״ ןשיליופ ןופ גײװצ רעגיה רעד טאה ,אד טעז ריא
 רעבא ,לםיבא ךעלמערא .טבראטש סאװ ,דילגטימ ןכעלטיא ראפ סע טוט רע
 ןוא — ןײטש א ןא ךיוא טנעקרעד םיא טאה טאג .גונעג ךאד סע זיא טאג ראפ

 .טײקמעראברעד ןײז ןיא ןעמונעגפיוא מיא
 טאה ,םערא ןרעטנוא ןענאמםארג ןטלאהעג טאה עכלעװ ,גרעבנזאר םימ
 ,טסנרע ןוא םוטש ןעװעג זיא םינפ ןײז .םיא ןופ ןגיוא יד ןעמונעגפארא טינ

 זיא רע .טײקכעלטםגנא רעזעװרענ ןופ ןמיס ןײק ןזיװעג טינ ךאד טאה םע
 ,ןײטש־הבצמ ןעמערא םעד ןיא טרעביגעעגנײא ןגיוא יד ,םמוד א יװ ןענאטשעג
 ןעמענ םיא ײב ןפיל יד יװ טקרעמאב עזאר טאה גנילצולפ .טעמתחראפ ןפיל יד
 ־עגנא טאה ןאמרעמיצ .רד .ןאמרעמיצ .רד וצ קנואװ א ןבעגעג טאה יז .ןקוצ
 .רבק ןופ םיא טימ ןעגנאגעגפא זיא ןוא םערא םײב ירעקעמ רעטאפ ןעמונ
 רעטלא רעד .טרעבאר — םיא ךאנ ןוא ןוטעגכאנ דלאב ײז טאה יקצאנאכ רעטאפ
 ןפיל ענײז .ןגיוא יד טכאמראפ טאה ,רבק םײב ןעזאר טימ ןײלא ,ןאמםארג

 .ךיז ןופ ןבעגעגםיורא טינ ספיפ ןײק ראנ ,טקוצעג ןבאה

 ךיז וצ ,ןראפמײהא טציא טלאװעג טינ ריא טלאװ ,ןאמסארג רעטםימ —
 ןוא רע ןעװ ,ןאמרעמיצ .רד טגאז — ? ״ןיא״ רעד ןיא רעדא ,לעשאר־ױנ ןיא

 .רבק םוצ טרעטנעענרעד קירוצ ךיז םורא לײװ א ןיא ןבאה ערעדנא יד
 .טרעבאר טגאז — ,םײהא ןעמענ ךיד לעװ ךיא ,עדײז ,םוק —

 א טימ ןאמםארג טגאז — ,יקצאנאכ רעטאפ טימ ןדײר ליװ ךיא ,ןײנ —
 .ןיקםלאװאק ןגעװ ךאנ טםײװ רע םאװ ,םיא ןופ ןרעה ליװ ךיא — ,םיטש רעראלק

375 



 ץיז טעוו טנייה ראפ .לאמ רעדגא ןא םיא טימ ןדיױ ןענאק טעװ ריא —
 .ןאמרעמיצ .רד טגאז — ,גונעג

 ץיג טינ רימ ןענאק .דלאב עקאט ,םיא טימ ןדײר טציא ליװ ךיא ,ץינ —
 ־מוא ןיוש ןאמסארג טגערפ — ? טרעטשעגמוא ןדײר טראד ןוא ואװ־ץעגרע

 .קידלודעג
 — .ירעקעמ רעטאפ טגאז — ,זיוה־ראטקער ןײמ ןיא ,רימ וצ טמוק —
 עשיליופ ענײז ןופ ןטנעמוקאד ,ןריפאפ םיקצאנאכ ,סדראקער יד טראד ןבאה רימ
 רע סאװ ,סעינאמערעצ ערעדנא ןופ ,תונותח ןופ םעיפארגאטאפ ,טײלםדנאל

 .רעדילגטימ־ןכריק ענײז ראפ טעװארפעג טאה
 ־רסח טינ ןיב ךיא זא ,ןעז רע לאז .ײבדעד ןײז לאז ןוז ןײמ ,ליװ ךיא —

 .ןאמםארג ןא ךיז טפור — ,העד
 טגאז — ,זיוה־ראטקער םוצ רעטאפ ץיז ןעגנערב טעוז טרעבאר ,טוג —

 ? טרעבאר ׳איא — ,ןאמרעמיצ .רד
 לאז .ײברעד ןײז לאז ,ךיא ליװ ,רע ךיוא .ךיוא ץיטשרעבליז השמ ןוא —

 .ןעז ךיוא רע
 ־וצסיוא ךיז םאװ טימ אטינ ןיוש זיא םע ,ןסיװ עלא ןיוש םע ןגעמ טציא —
 .רבק ןופ טירט עטםעפ טימ פא־טײג ןוא ןעזאר וצ ךיז רע טדנעװ — ,ןטלאהאב

 ,ןאמםארג ־ זיוה־ראטקער סירעקעמ רעטאפ ןיא טלמאזראפ ןענעז עלא
 השמ ,ןאמרעמיצ .רד .ןעמאזוצ ךיז ןטלאה עכלעװ ,טרעבאר ןוא עזאר

 — ׳לקניװ ןקידנטאש א ןיא ךיז טלאה ראזאל .םיחלג ײװצ יד ןוא ןײטשרעבליז
 ׳לקניװ ןטײװצ א ןיא ;טנגעגאב טינ ךאנ ךיז ןבאה םרעטאפ םעד ןוא ןגיוא עגײז
 זיא םינפ םנאמסארג .ןײטשרעבליז השמ ליטש טציז ,ןטאש ןלעקנוט ןיא ךיוא
 ןיא ךיז טליפ טײקײרפ עײנ א .קירעיורט טינ רעבא ,טרירטנעצנאק ,טסנרע

 .ןעגנוגעװאב ענײז ןיא טײקנדנובעגפיוא ןא ,קילב ןײז
 םעד ןופ — ,יקצאנאב רעטאפ ןא טבײה — ,ןשונאי טנעקעג באה ךיא —
 רעהא ןעמוקעג זיא רע .קורבגנירפס ןײק ןעמוקעג זיא רע םאװ ,גאט ןטשרע
 ־ראי ןקיטגײה בײהנא ןיא ;ןעװעג יוזא זיא סע .רעטכאט א ןוא בײװ א טימ
 טאה ,דגאלםור ןשיראצ ןיא טקראטשעג ךיז טאה עיצקאער יד ןעװ ,טרעדנוה
 ןײק רעטעברא ןוא םירעיופ עשיליופ ןופ עיצארגימיא־ןםאמ א ןבײהעגנא ךיז
 ־ימיא רעשידײ רעד ןופ םארטש ןכאג קידנעײגכאנ ,עדאנאק ןײק ,עקירעמא
 ןקישוצטימ ןםאלשאב לאמסנעד טאה ךריק עשיליוטאק יד .ןליופ ןופ עיצארג
 יװ ןעניד ײז לאז סאװ ,חלג א ןטנארגימיא עיטראפ רערעםערג רעכעלטיא טימ
 ־אק ןיא ןטלאה ײז ,דנאל םעײנ םעד ןיא רעזײװגעװ ןוא רעריפ רעקיטםײג א
 ןיב ךיא .״עגזישטטא,׳ רעטבילאב רעד וצ טפאשײרטעג ןיא ,ןביולג ןשיליוט
 אזא טימ טקישעג ךימ טאה פוקםיב ןײמ ןוא ,רעכעלטםײג רעגנױ א ןעװעג
 ,קורבגנירפס ןיא ןלעטשוצפא ךיז ןעװעג זיא תוחילש ןײמ .ןטנארגימיא עיטראפ
 גנורעקלעפאב עשיליופ עשפיה א ןבילקעגנעמאזוצ טאהעג ןיוש ךיז טאה סע ואװ
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 ןאי ועװ ,יוזא ןוא .טוקיטענאק ןיא עירטסודניא רעקידנםקאװ רעד םורא
 םענײאניא ,ןעמוקעגנא םורא טײצ א ןיא ןענעז דניק ןוא יורפ ןײז טימ יקסלאװאק
 ײז ןעמוק וצ טײרג ןעװעג רימ ןענעז ,קורבגנירפם ןײק ,ןטנארגימיא ךאנ טימ
 יד ןענרעלםיוא ךיז ןפלאהעג רימ ןבאה ןשונאי .דנאל םעײנ םעד ןיא ףליהוצ
 ־ליעי רעד ןיא ןטעברא וצ ץאלפ א ןענופעג םיא ןוא ײרעסאילש ןופ הכאלמ

 .ןטנארגימיא עשיליופ ליפ טעבראעג ןיוש ןבאה סע רעכלעװ ןיא ,קירבאפ
 ןליופ ןופ ןיוש טאה ,ןײז לחומ רימ רע לאז ,יקםלאװאק ןאי ... רעבא״
 א לשטנעמ א ןעװעג רע זיא יוזא .ןפארט ןרעטיב םוצ טײקכאװש א טכארבעג
 ןעגנאגעג ךיז זיא ןוא ,רעטאפ ןוא ןאמ רעטוג א ,קילאטאק רעטוג א ,סקיאור
 ׳ןעקנירט וצ קשח רעד טפאבעגנא םיא טאה םע ןעװ ראנ .געװ ןקיאור ןליטש ןײז
 טגײלעג טאה :שטנעמ םיוא ןראװעג רע זיא ,טײהרערוכיש .ןטיהפא טאג לאז
 טאה — ,רימ ראפ טגאלקעג ,ךעבעג ,ךיז טאה יז — ,בײװ ןײז ףיוא טנאה א
 סאד לײצרעד ךיא .טוג טינ .ןצעזראפ וצ בוטש רעד ןופ ןכאז ןגארטעגסיורא
 א ןיא םיא ןלעטשםיורא רעדא ךײא ראפ ןסואימראפ וצ םיא ידכ ,טינ ךײא
 דילגטימ א ןופ קנעדנא םעד ןקידײלאב ןלעװ וצ רימ ןופ טײװ .טכיל טכעלש
 ןוא ןײטשראפ טלאז ריא ידכ ,ךײא סאד לײצרעד ךיא .ןאשײגערגנאק ןײמ ןיא
 ,ןעװעג סאד זיא קיטײרפ א ןיא :גאט םענעי םיא טימ ןעשעג זיא םע סאװ ,ןםיװ
 זיא רע ןעװ ,הנותח םרעטכאט ןײז ראפ גאט א — ,1904 ,גנילירפ ןיא גאט א
 ׳ןכאז ערעדנא ךאנ ןגראזאב ןוא גוצנא ןא ןפיוקגײא ךיז קראי־ױנ ןײק ןראפעג
 טאה םאװ ךאנ ,ןגערפ טעװ ריא .הנותח רעד וצ תוכײש א טאהעג ןבאה סאװ

 טינ ,קורבגנירפם ןיא ,אד ןעד ןעמ טאה ? קראי־ױנ ןײק ןראפ טפראדאב רע
 בילוצ ןוא ,ןרעלקרעד עקאט ךיא ליװ םאד טא ? גוצנא ןא ןעמוקאב טנאקעג
 ןײק ןראפעג זיא רע .טײקכאװש ןײז ןעװעג הלגמ ךײא ראפ סע ךיא באה םעד
 א ײב םפאנש ןפיוקנײא ךיוא ןוא הנותח רעד וצ החפשמ ןטעבראפ וצ קראי־ױנ
 ,וג .האיצמ א םיא ײב ןגירק וצ טנכערעג טאה רע םאװ ,ןאמםדנאל ןטנאקאב
 ןצראװש א ןפאשנײא ךיז םגעװנײא ראפ ןיוש לאז רע ,ןטארעג םיא ךיא באה
 םוצ דובכב רעטכאט ןײז ןריפ ןענאק וצ ידכ ,ןבאה ןזומ טעװ רע סאװ ,גוצנא

 .ראטלא
 ןכאמ־הנותח סאד זא ,ןסײװ ,ןקילאטאק ,רימ .יוזא זיא ךאז יד ,ריא טעז״
 ףיוא העפשה עשילאראמ עקידלאװעג א טאה ,רעטכאט א ךאנ טרפב ,דניק א
 ןלעטש ,טסײװ ריא יװ .רעטאפ םהלכ רעד ףיוא ,רקיע רעד — ,ןרעטלע יד
 םעד ןיא .החפשמ רעד ןופ דנוב ןקילײה םעד ףיוא ליפ רעײז ,ןקילאטאק ,רימ
 ראפ טאג ןופ רעטערטראפ מעד רימ ןעעז ,החפשמ רעד ןופ טפיוה רעד ,רעטאפ
 רעטערטראפ םטאג ןכעלטםײג םעד ןיא ןעעז רימ יװ ,זײרק־החפשמ םענײלק ןײז
 טײלםדנאל ערעזדנוא ןשיװצ גגוראפרעד ןראי ליפ .עדנײמעג־ןכריק ןײז ראפ
 טאה ,טאג ןופ ןעמאנ ןיא ,דנוב־החפשמ רעקילײה רעד זא ,טנרעלעג זדנוא ןבאה
 ךיוא ראנ ,רעדניק יד ראפ ראנ טינ — טרעװ ןשירעיצרעד־שילאראמ ןכיוה א
 ,הנותח עכעלטיא זא ,טגנידאבמוא ראפרעד ןעײטשאב רימ .ןרעטלע יד ראפ
 םיורג ןיא ןרעװ טעװארפעג לאז ,ךריק רעזדגוא ןיא טעװארפעג טרעװ סאװ
 ץיז טריפ םאװ ,רעטאפ רעד זא ,ןעגנאלראפ רימ .טײקבעלרעײפ ןוא תובישח
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 — ,עיזאקא רעביוה רעד וצ ץוטעגגא קירעהעג ןײז לאז ,ראטלא םוצ דעטכאט
 רימ ןוא — ,ץאל ןיא םולב א ןוא טאװארק ןםײװ א ,גוצנא ןצראװש א ןיא
 ,םינתוחמ יד ןופ ,הלב־ןתח ןופ סעיפארגאטאפ ןעמענ וצ סיואכרוד ןעײטשאב
 ןיא ןבײלבראפ םעיפארגאטאפ יד .זײװנפורג ײם ,ענלצנײא ײס ,טםעג לײט ןופ
 ןטלאהעג ןרעװ ײז .גאט ןםיורג םעד ןופ קנעדנא רעקילײה א יװ החפשמ רעד
 יד טימ םענײאניא ׳ץאלפ ןקידובכב א קידנעמענראפ ,בוטש ןיא עיװקילער א יװ
 ,ןבעל ןופ טײקידעכאװ רעד ןיא בוט־םױ ןײרא ןעעערב ײז .רעדליב־ענאקיא
 .הרצ־תע ןא ןיא גנוקראטש ןוא טםײרט ןעגנערב ,החפשמ רעד תובישח וצ־ןביג
 לאמאטימ חלג רעטלא רעד ךיז טדנעװ—,ײבאר ,ןרעדנואװ ךיז טעװ ריא —
 ־סיוא ןוא טנאפשעג ןסעזעג ,ערעדנא יד יװ ,זיא רעכלעװ ,ןאמרעמיצ .רד וצ
 עכלעזא םאװ ,ןרעה וצ טשארעגרעביא ןײז טעװ ריא — ,עטכישעג יד טרעהעג
 ןופ ןטוגימ ןיא ןשטנעמ ןקראטש וצ ןוטעגפיוא ןבאה סעיפארגאטאפ־״דנותח

 עםואימ א ןײגאב ןופ קירוצ ײז ןטלאה וצ ,טומ רעײז ןבײה וצ ,גנולפײװצראפ
 ןיא זיא םאװ ,שונאי יװ ,לשטנעמ א .גנאגרעטנוא ןופ ײז ןעװעטאר וצ ,ךאז
 םעד ןײטשוצײב חוכ ןא ,רעטקאראכ ןיא ךאװש ראנ ,ןבראדראפ טינ רוטאנ רעד
 ןוא ליפש־דרעפ ,תורכיש ןופ ץענ רעד ןיא ןעגנאפעג טכײל טרעװ ,ערה־רצי
 יװ .גנאגרעטנוא ןופ דנאר םוצ ףוס־לכ־ףוס םיא ןעגנערב םאװ ,דניז ערעדנא
 ־ניא ״ןגיוא ערעײז ראפ קידנעטש סעיפארגאטאפ־הגותח יד ןטלאה םעמאמ יד

 ןופ עיפארגאטאפ יד רעטאפ רעד טלאה יוזא ,רעדליב עקילײה יד טימ םענײא
 םענײאניא ,רעטסייט־םעזוב ןקידורב ,ןטצינעגפא ןײז ןיא תנותח סרעטכאט ץיז
 סעפע ןוטפא םײב טלאה רע ןעװ ,טונימ רעזײב א ןיא .לטראק־טעברא ןײז טימ
 סאד םיורא טמענ רע .ףליהוצ עיפארגאטאפ יד םיא טמוק ,ךאז ענײש־טיג א
 יװ ,קידבוט־םױ ןוטעגגא ךיז טעזרעד רע ןוא ,רעטסײט־םעזוב םעד ןופ לדליב
 טימ טריפעג טאה רע ןעװ ,גאט םעד ןיא ךיז טגאמרעד רע ןוא ,ןאמלטנעשזד א

 :ליפעג עצלאטש סאד םיא ןיא ךיז טקעװ סע .•ראטלא םוצ רעטכאט ןײז דובב
 ,עילימאפ א ןופ טפיוה רעד ,רעטבאט רענעבעגעגסיוא ןא ןופ רעטאפ א זיא רע
 ןופ גנוקאלראפ רעד ןופ ךיז טעװעטאר ,געװ ןטכעלש ןופ■ פא־טבײװ רע ןוא —

 .ןאמלטנעשזד א קידנעטש ,ןאמלטנעשזד א לאמנײא .ןטש

 לאז רע ,טלאװעג באה ךיא .ןשונאי ןופ ןכאמ טלאװעג ךיא באה סאד ןוא״
 ,תובישח טימ שטנעמ א /ךאפ״ א יװ ןעזסיוא רעטכאט ןײז ןופ הנותח רעד ףיוא
 ןסײװ א ןוא גוצנא ןצראװש א ןגירק לאז רע ,טגאזעגנא םיא באה ךיא ןוא
 טאה שונאי רעבא ,טאקארפ ףיוא גוצנא אזא ןעמ טמענ ךעלטנײװעג .טאװארק
 ךיז ןפיוק וצ ןםאלשאב רע טאה ,םאש ןײא טימ ןזאה ײװצ ןיא ןפערט טלאװעג
 ,ךעבענ ,טאה רע .קיטנוז ןגארט ןענאק ךיוא םיא לאז רע סאװ ,גוצנא ןטצינעג א
 רע .ךריק רעד ןיא קיטגוז ןזײװ ךיז ןענאק וצ גוצנא ןשיטײל ןײק טאהעג טינ
 ,טעבראעג טאה עכלעװ ,רעטכאט ןײז .טראפשעגפא טלעג לםיבא טאהעג טאה
 ןיא ,קראי־ױנ ןיא בלעװעג ןטשרע םעד ןיא .ןבעגעג רעײטשוצ ךיוא םיא טאה
 ןיא ןעגנאגעגנײרא ,ןאמסארג רעטסימ ,זיא רע רעדײא ,ןעװעג זיא רע ןבלעװ

 .גוצנא ןקיםאפ ןײק ןענופעג טינ רע טאה ״טירטס לאנאק ףיוא בלעװעג רעײא
 רענעי ,גאט רעד זא ,טלײצרעד רימ טאה רע .טלײצרעד ץלא רימ טאה רע
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 ״רעלעקנוט א ,רערומכ א ןײז וצ ןבעגעגםיוא ךיז טאה ,גאט רעכעלםעגראפמוא
 ,ןאמסארג רעטםימ ׳ךײא ײב .רעטניװ ףום ןיא גאט רעטײגשראפ רעסאנ א
 ןענאק וצ השקשינ ץנאג ןעזעגםיוא םיא סאה םאװ ,גוצנא םעד ןענופעג רע טאה
 רעלעקנוט א ןעװעג זיא םע .הנותח םרעטכאט רעד ףיוא םיא ןיא ןזײװ ךיז

 ׳!ןאמסארג רעטםימ ,קיטכיר .גוצנא

 .טרעלקעגכאנ טאה ןאמםארג
 .ליטש רעײז ןאמםארג טרעפטגע — ,ןײז ןאק סע .טינ קנעדעג ךיא —

 זיא רע יװ םעד ךאנ טאזעג רימ רע טאה יוזא .רעלעקנוט א ,אי —
 טאהעג טאה רע סאװ ״טוג ךאנ .קראי־ױנ ןופ ,רעטראנעגפא ןא ,ןעמוקעגנא
 תואצוה ףיוא ײז ןופ טגראבעג ןוא — קראי־ױנ ןיא החפשמ ןוא עטנאקאב
 םאװ ,טלײצרעד רימ ןוא רימ וצ ןעמוקעג געװ ןופ ךײלג זיא רע .ןראפוצמײהא
 טימ רעטםײט םעד ןריולראפ טאה רע .קראי־ױנ ןיא םיא טימ ןעשעג זיא סע
 רע זא ,ןגאז ראנ ,ןביולג טינ םיא טעװ החפשמ ןײז זא ,טאהעג ארומ ןוא טלעג
 טינ מיא טימ ןפארטעג עקאט ןיוש טאה סניוזא .טרוכישראפ טלעג םאד טאה
 ךיא .קילגמוא ןא ןפארטעג טאה ,ןעז טנאקעג ךיא באה ,לאמםאד ראנ ,לאמ ןײא
 טקיאוראב באה ,בײװ ןײז טקיאוראב באה ךיא .ןעגנאגעגמײהא םיא טימ ןיב
 פוצ רעטכאט ןײז ןריפ טראפ טעװ שונאי זא ,טרעכיזראפ ײז באה ךיא .הלכ יד
 .ןעװעג יוזא עקאט זיא םע ןוא .ןאמלטנעשזד א יװ ,קארפ ןקיטכיר א ןיא ראטלא
 ־ארגאטאפ יד אד באה ךיא ? ראטלא םײב ןעזעגםיוא טאה רע יװ ןעז טליװ ריא
 רעכעלטיא ןופ עיפאק א וױכרא ןיא ןטלאהאב וצ טריפעגגײא באה ךיא .עיפ

 .ךריק ןיא זדנוא ײב ןעמונעג טרעװ סאװ ,עיפארגאטאפ־הנותח
 ירעקעמ רעטאפ וצ טגאה יד טקערטשעגסיוא טאה יקצאנאכ רעטאפ ןוא
 ־עגםיוא רעירפ טאהעג טאה רענעי סאװ ,עיפארגאטאפ א םיא ןופ ןעמונעג ןוא

 .טײרג ןטלאהעג יז ןוא וױכדא ןא ןיא טכוז
 .יקםבארג ףעזאי טימ יקםלאװאק אנילעצ ןופ הגותח יד .םע זיא אד —
 א ןופ ראפ יקצאנאכ רעטאפ טנעײל — ,ריפ טרעדנוה ןצנײנ ץראמ ןט־18 םעד
 רעביא יז טיג ןוא ,עיפארגאטאפ רעד וצ טפעלקעגוצ ןעװעג זיא םאװ ״לריפאפ

 .םיא ןבעל ןסעזעג זיא םאװ ,ןאמםארג ןטלא םעד
 טלאװ רע ןוא פאק ןײז דעביא טנפעעגפיוא ךיז טלאװ למיה רעד ןעװ
 העװ טנאקעג טינ ןאמסארג טלאװ ,טראד ןופ ןרעדינפארא ךאלמ א ןעזרעד
 טאה רע תעשב ןזיװעג םאד ןבאה ןגיוא עניד ןוא םינפ ןײז יװ ,טפאגראפ רעמ

 .עיפארגאטאפ רעד ףיוא קילב א ןפראװעג

 ־עגנא ,״ץישטכאלש״ רעשיליופ א ןענאטשעג זיא עיפארגאטאפ רעד ףיוא
 א .ץאל ןיא למילב־עלעגענ א ןוא טאװארק ןסײװ א טימ ,קארפ א ןיא ןוט
 ־עדאמאפ עטײרדעגפיורא ,ןטימניא טנורש א טימ פאק רעטמעקראפ קיטאלג
 גנאל םיױו א ןיא הלכ יד ןענאטשעג זיא םיא טימ .סעצגאװ עטפײטשעגנא
 א טימ ,פאק ןפיוא ךעלמילב־טינ־ךימ־םעגראפ לצנערק א טימ ,דײלק ןטםיטאב

 .טנאה ןיא םעיליל עםײװ טעקוב א ןוא רעײלש ןגנאל
 ־עגפא ןוא טנערבעגםיוא רעצירק רעקידרעײפ א טאה ןיע־ףרה ןײא ןיא
 םענעפראװעגםיורא םעד ,רעשאװ־םעפעג םעד ,ןיקםלאװאק ןופ דליב םאד טקעמ
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 ןא יװ ,ןגארטעג טאה ןאמםארג סאװ ,ןאראטםער ןשיליופ ןופ פעדט יד רעטנוא
 פארא עיפארגאטאפ רעד ןופ דליב םאד ןוא ,ןױמד ץיז ןיא ,דנואװ עקידרעטייא

 .םיא ןיא טצעזאב ךיז טאה
 טלקאש ןוא טרעדנואװראפ רע טגערפ — י יקםלאװאק ןאי זיא םאד —

 .ןײנ ףיוא פאק ןטימ
 רעטכאט ןײז טימ יקסלאװאק ןאי זיא םאד ,ןאמסארג רעטםימ ,אי —
 .ריפ טרעדנוה ןצנײג ,ץראמ ןט־18 םעד ,עינאמערעצ־הנותח רעד ךאנ אנילעצ
 טאה ןאמםארג .טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעגרעביא זיא עיפארגאטאפ יד

 .ערעדנא יד ךיוא ,קידנקוק םיא ףיוא ןוא ,ןגיװשעג
 זיא סאװ ,ןטש םעד ןעמוקײב ןפלאהעג םיא טאה עיפארגאטאפ יד ןוא —
 זיא רע .ןעקנירט טרעהעגפיוא רע טאה ןא לאמםנעד ןופ .םיא ןיא ןסעזעג
 ךיא יװ ,החפשמ ץיז זיא טיוט ןײז ךאנ טײצ עצרוק א .רעםנאק ןופ ןבראטשעג
 ןשונאי טזאלעגרעביא ןבאה ײז ןוא ,ןליופ ןײק ןראפעגקעװא ,טגאזעג ךײא באה

 .םלוע־תיב ןפיוא תנוא ײב אד
 רעד ןופ ןגײװש עגנאל סאד ןםירעגרעביא רעטשרע רעד טאה ןאמסארג

 :עפורג רעטלמאזראפ
 טגערפעג רע טאה — ? יקצאנאכ רעטאפ ,קידלוש ךײא ךיא ןיב סאװ —

 .םיטש רעכעלריטאנ ץנאג א מימ
 ? ריא טנײמ םאװ <—

 .עיפארגאטאפ רעד ףיוא ןא רע טזײװ — ,א־םעד ראפ —
 .לכײמש א טימ חלג רעטלא רעד טגאז — ,רעלאט ףניפ —

 ,טגײה .רעײטשםיוא םעשונאי ראפ טלעגצינ טלאצאב ךיא באה ליפ יוזא —
 ןיא ,לאמםנעד .רעלאט ןעצ טאקארפ ףיוא םױטםאק־הנותח א טסאק ,ךיא רעה

 םעד ראפ ןגארקעג טאה ןעמ .ףניפ יװ רעמ טינ טסאקעג םע טאה ,טײצ ןײמ
 ןקאז ןוא ךיש .טאװארק ןסײוו א ,קארפ א ,טםעװ ענעטינשעגםיוא ןא ,ןזיוה
 םיױו א טלעג ןראפ ןגירק טנאקעג ךאנ טאה רע .ענעגײא ןבאה טזומעג ןעמ טאה
 .טגראזאב החפשמ ןײז םיא טאה םעד טימ ראנ ,ץאל ןיא למילב סאד ןוא דמעה

 .לכײמש ןטוג א טימ חלג רעד טגאז —
 ,ןיקםלאװאק םעד ראפ ןוט ןאק רע סאװ ,ךאד טנײמ ןאמםארג רעטסימ —
 .ןאמרעמיצ .רד ןא ךיז טפור — ? םיא ןגעק טקידלושראפ ךיז טאה רע סאװ

 ,ןײלא םיא ראפ ןוא ,טינ אד רע טאה עילימאפ ןײק ? ןוט ןאק רע םאװ —
 ביוא ,ןטײנ ענײז עלא .טשיגראג רעמ ןיוש ףראדאב רע ? ןוט רע ןאק םאװ —

 .םיא ראפ טגראזאב למיה ןיא ןיוש ןרעװ ,עכלעזא טאה רע
 ,טלאװעג טלאװ יקםלאװאק סאװ ,יקצאנאכ רעטאפ ,ןגאז טינ ריא טנאק —
 ׳הבצמ ענײש א ןלעטשפױא םיא רשפא ?טיוט ןײז ךאנ םיא ראפ ןוט לאז ןעמ זא

 ? םניוזא סעפע רעדא
 ׳ןײמ ךיא .שטנעמ רענעדײשאב א ןעװעג זיא שונאי ? הבצמ ענײש א —
 ״לאקאם״ גיױוצ־אקשױצםאק רעד םאװ ,ןײטש םעד טימ ןדירפוצ זיא רע זא
 לאז םאװ ,ןײטש ץיק ןבאה טלאװעג טינ טלאװ רע ןוא ,טלעטשעג םיא טאה
 ־תיב ןפיוא םירבח ענײז עלא ןופ רענײטש־הבצמ יד ןגעקנא ןגיוא יד ןםײרפיוא
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 לאמנײא רימ טאה רע ׳אי ...ןעז רימאל ...טלאװעג רשפא טלאװ רע .םלוע
 רע טלאװ ׳טלעג טאהעג טלאװ רע ןעװ זא ׳ןעװעג קנארק זיא רע ןעװ ,טגאזעג
 םעד ןיא עםעמ עכעלרעײפ א םיא ךאנ ןטכירפא לאז ןעמ זא ,טזאלעגרעביא םע
 עלא ראפ עםעמ א פא־ןטכיר רימ .גאט־טײצראי ןײז ןיא ׳ןקילײה ןײז ןופ גאט
 ,״עקילײה עלא ןופ גאט״ םעד ןיא עדנײמעג־ןכריק רעזדנוא ןיא ענעבראטשעג

 .ןאמסארג טגערפ — ? ןטסאק םע טעװ םאװ —
 ? סאװ —

 •עסעמ א ןטכירוצפא ׳ןליװ ןײז ןוט וצ —
 םיא ןוא חלג ןטלא םעד רעביא ןגיובעגרעביא ךיז טאה ירעקעמ רעטאפ

 .רעיוא ןפיוא טמיורעגנײא סעפע
 ־ףעזאשח־טניעס ןיא טעב א ןטסאק טעװ םאד זא ׳טגאז ירעקעמ רעטאפ —

 .ןעמאנ םיקסלאװאק ףיוא לאטיפש
 ־אשזד־טניעם ןיא לגילפ ןצנאג א ןעיובפיוא טעװ ןאמסארג רעטםימ —
 ןופ ןײטשרעבליז השמ ןא ךיז טפור — ׳ןעמאנ םיקםלאװאק ףיוא לאטיפש־ףעז

 .םיורא לקניװ ץיז
 ןעװעג טינ זיא םע .טלאװעג רע טלאװ םאד זא ׳טינ ביולג ךיא ׳ןײנ —
 טמעשעג ךיז טלאװ רע .ןעמאנ ןײז ףיוא לגילפ ןצנאג א ןבאה וצ הגשה ןײז ןיא
 זיא םאד ׳ץינ .ןעמאזוצ ײז טימ טגיל רע סאװ /׳םלאקאס״ יד םינכש עגײז ראפ

 .יקצאנאכ רעטאפ טגאז — ׳ןשונאי ראפ טינ
 טעװ ןוא ןענעגונאב םעד טימ ךיז טעװ רע זא ׳רעטאפ ׳טנײמ ריא ןוא —
 ןאמםארג טגערפ — ? םיא ןגעק טקידניזעג באה ךיא סאװ ׳דניז יד ןײז לחומ רימ

 .םיטש רענעכארבעג א טימ

 ריא .ןאמםארג רעטםימ ׳ןעװעג לחומ גנאל ןיוש ךײא סע טאה רע —
 ? קראי־ױנ ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא רע ןעװ ׳טגאזעג רימ טאה שונאי םאװ ׳טםײװ
 וצ גוצגא םעד ןטםאמעגנא באה ךיא ואװ ׳טגאזעג רע טאה ׳בלעװעג םעד ןיא
 א ׳ןיהא ןעמוקעגנײרא ךאגרעד ןיב ךיא ןעװ .ןאמרעגנױ א ןעװעג זיא ׳ןפיוק
 רעטסײט ןײמ ןענופעג טינ ןבאה ײז יצ ׳טגערפעגכאנ ךיז ןוא ׳רענעכארבעצ
 רעד טאה) ״שאטיל״ יוזא רימ ףיוא טקוקעג ןאמרעגנױ רעד טאה ׳טלעג טימ
 ןכארבעצ רימ טאה רע זא ׳תונמחר אזא טימ ,(טראװ עשיליופ סאד טצונעג חלג
 .רעטםײט םעד ןעניפעג ךאנ לעװ ךיא זא ,טםײרטעג ךימ טאה רע .ץראה סאד
 ־קירוצ ךאנ םיא טעװ ריא ,טגאזעג רימ ןאמרעגנױ רעד טאה ,ןעז טעװ ריא״
 טאה ןאמרעגנױ רעד זא ,דשח א טאהעג ךאנרעד וליפא טאה שונאי ,רע .״ןגירק
 .טלעג סאד ןבעגקירוצ םיא רע טעװ גאט ןײא ראנ ,רעטםײט םעד ןעמונעגוצ
 ביוא ןוא ,ןםיװעג טימ שטנעמ א זיא רע זא ,ןאמנגנױ םעד ןיא ןעזעג טאה רע
 ןוא .טיונ םיוא ןוטעג םע רע טאה ,טלעג טימ דעטםײט םעד ןעמונעג טאה רע
 טכער טאה שונאי זא — ,ןבעגעגוצ יקצאנאכ רעטאפ טאה — ,ךאד טעז ןעמ

 .טאהעג
 ךאנרעד .טכארטראפ ךיז טאה רע .ןראװעג קישא זיא םינפ סנאמםארג

 :ךיז ראפ יװ יוזא טגאזעג רע טאה
 — ,אי רשפא ,אי רשפא .טינ קנעדעג ךיא ?טגאזעג םאד ךיא באה —
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 ןײגרעביא טלאװעג טלאװ רע יװ יוזא ,לאמאטימ ןוא .טרזתעגרעביא רע טאה
 סאװ ןוא —:יקצאנאב רעטאפ םוצ טדנעװעג ךיז רע טאה ,שרעדנא סעפע ףיוא

 ? יקצאנאכ רעטאפ ,ךײא ראפ ןוט ךיא ןאק
 רעטלא רעד טיצ — זרימ ראפ ןוט ןעד ריא טנאק סאװ ? רימ ראפ —

 .ךיא באה ,ףראדאב ךיא סאװ — ןעלםקא יד טימ חלג
 ךריק רעײא ןבעג לעװ ךיא .ןוט לעװ ךיא םאװ ,ןגאז ךײא לעװ ךיא —
 ,רעטכאט א הנותח טכאמ ןעמ ןעװ ,םינתוחמ עמירא ןדײלקוצםיוא ףיוא דנאפ א
 טעװ גרעבנזאר םימ .עינאמערעצ־הנותח רעד ײב םעיפארגאטאפ ףיוא ןוא
 סע טלאװ ןעמ .רעדליב יד טימ ריפנײא רעד רימ טלעפעג םע .ןגראזאב סאד

 ? ןאמרעמיצ ײבאר ,יוזא טינ ,ןריפנײא זדנוא ײב ךיוא טגעמעג
 .יקצאנאכ רעטאפ טגאז — ,ןאמסארג רעטםימ ,רעײז ךײא קנאד ךיא —

 .טרעדנואװראפ ןאמםארג טגערפ — ? רימ טקנאד ריא —
 ראנ ,זדגוא טיג ריא םאװ ,דנאפ םעד ראפ טינ .ןאמסארג רעטםימ ,אי —

 , :זדנוא ראפ ןוטעג טאה דיא םאװ ,םעד ראפ
 ? ךײא ראפ ןוטעג ךיא באה םאװ —

 טנאה םגאמםארג ןעמונעגנײרא טאה חלג רעטלא רעד ןוא — .ליפ רעײז —
 דיא .ןגיוא יד טנפעעג זדנוא טאה ריא — :טנעה עקידרעטיצ עטלא ענייז ןיא
 ןתועט ערעזדנוא ןטכירראפ ןוא ןבאה וצ הטרח יוזא יװ זדנוא טימ טנרעלעג טאה
 םניוזא םע זיא סאװ ,ײבאר .רימ טגאז .טאג ןופ טפשמ ןראפ ןעמוק רימ רעדײא
 .ןםיװעג טינ ,ןײנ ? ןםיװעג טכאװעגפיוא אזא ךײא טיג םאװ ״דגומא רעײא ןיא
 א טימ ןפורעעא ןדײ סאד ןבאה ןליופ ןיא ,קנעדעג ךיא .שרעדנא םעפע ראנ

 ? םעד ראפ טראװ עשיאערבעה םאד זיא יװ .טראוו שיאערבעה
 .ןאמרעמיצ .רד טגאז — ? תונמאנ —

 — .פאק ןסײװ ןטימ יקצאנאכ רעטאפ טלקאש — ,םע זיא םאד ,אי ,אי —
 ־נוא םע ןבאה יוזא ,םע טםײה יוזא .״תוגמאנ ענײמ ףיוא, :ךיז ןאמרעד ךיא

 .ןפורעג ןליופ ןיא ןדײ ערעזד
 יט״ ן יקצאגאכ רעטאפ ,טנרעלעג סאד זדנוא ןבאה םימכח ערעזדנוא —

 רעטאפ ןײז ןופ טנשריעג טאה ןאמסארג רעטםימ .״טיוט ןײד ראפ גאט א הבושת
 ״טעפש־וצ טינ לאמנײק זיא סע״ .תוגמאנ ןקידעכאװ םעד־טא

 םײב ןסעזעג ראזאל ןוז ץיז טימ ןאמםארג קיזײא זיא גאט ןטײװצ ןפיוא
 ־טאטש םוצ עיציטעפ יד ןבײרשרעטנוא ןעמוקעג ןענעז ײז .םיװײד טאקאװדא

 •טקעיארפ־יוב םעד ןגעװ קורבגנירפס ןופ טאר
 ךיז לאז טקעיארפ רעד זא ,ץלא ךאנ ריא טײטשאב ,ןאמסארג רעטסימ —
 .טגערפעג סיװײד טאקאװדא רעד טאה — ? יקסלאװאק ןעמאנ םעד ףיוא ןפור
 ןעמאנ סנעמעװ ףיוא טקעיארפ םעד ןא־טפור .םיװײד רעטסימ ,ץיג —

 .סנײא ץלא רימ זיא םע .טליװ ריא
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 וצ — טוטיטםניא סניטראמ .רד ןיא ןבילבראפ רע זיא געט עכעלטע ךאנ
 םיא זיא םע .ןשינעבעלרעביא עטצעל יד ןופ גנוגערפיוא רעד ןופ ךיז וצ ןעמוק
 ,״ןיא״ רעד ןיא אדםח־תיב ןופ ןגיוצעגרעביא ךיז רע טאה ,ןראװעג רעםעב
 :ןשטנעמ טימ ןראװעג םולש םעד ךרוד זיא ןוא ,טאג טימ טכאמעג םולש טאה רע
 םיא טנאמרעד טינ טראװ ןײק טימ ,ןוז ץיז ףיוא ןראװעג זגורב טינ זיא רע ,ןײנ
 ,ךעלדנעטשראפ ןוא ראלק ןעװעג זיא ץלא .ןעגנאגאב זיא רע םאװ ,הלװע יד

 .קירעביא ןעװעג זיא טדאװ רעדעװטעי ןוא
 וצ ןעמוקעג זיא ראזאל .ןראפמײהא טלאװעג טינ טאה רעטאפ רעד ,ןײנ
 ןוא ,ןעניז ןיא טאה רע םאװ ,רענעלפ עקידרעטײװ יד ןגעװ םיא טימ ןדײר
 זיוה סיורג ןגײא ןײז ןיא קירוצ ךיז ןעיצוצרעבירא ןגעװאב םיא טװאורפעג
 ־גנירפס ןיא ןבײלבראפ וצ טראפשעגנײא ןעװעג זיא ןאמסארג .לעשאר־ױנ ןיא

 .ךיא״ רעד ןיא רעטיױו ןעגיואװ ןוא קורב
 .ןוז םעד טגאזעג רע טאה — ,ןליפרעד וצ עבאגפיוא ןא באה ךיא —

 ־ינאגרא רעזדנוא ןיא ןבאה רימ .ןעיוב םײב אד ןײז ןײלא טינ טזומ וד —
 ףיוא ךיז טםנאק וד םאװ ,סרעטםײמיוב ןוא סראטקעטיכרא עטינעג גונעג עיצאז
 ןבעגעג באה .טעברא־יוב רעד ראפ טריזינאגרא ץלא באה ךיא .ןזאלראפ ײז
 .ןעגנומענרעטנוא ערעדנא עלא ערעזדנוא רעביא טעטיראירפ יד טקעיארפ םעד
 ־ניא עקיטיונ עלא ,ןאלפ ןטעבראעגםיוא־יונעג א ןעלקנערפ ןזאלרעביא טסנאק
 ךיוא ךאד וטםעװ םײה רעד ןופ וליפא .םײהא ןראפ ןײלא ןוא — םעיצקורטם
 .טעברא רעד ןופ סערגארפ םעד גאט ךאנ גאט ןגלאפכאנ טוג רעעז ןענאק

 טגאזעג רעטלא רעד .טאה — ,םײהא טינ ראפ ךיא זא ,טגאזעג באה ךיא —
 .ךיא בײלב אד — ,טסעפ

 י לעשאר־ױנ ןיא זיוה םעד טימ ןוט ןעמ לאז סאװ ןוא —
 •טינ סע ףראדאב ךיא .ןופרעד רוטפ רעװ —

 ? טיובעגפיוא טאה אראלק סאװ ,םײה רעד ןופ ד ןופרעד ןרעװ רוטפ —
 .גנורעדנואװראפ טימ עזאר ןא ךיז טפור —

 ־טיג ןאמםארג טגאז — ,עזאר ,ןבאה םע טסנאק ? ןבאה סע טםליװ —
 .טסנרע

 טגאז — ? ןרעװ רוטפ ךיוא רימ ןופ טסליװ וד ,סאװ .ריד קגאד א —
 ןבעגקעװא זיוה סאד טסליװ וד זא ,טגײמעג באה ךיא — קידנעלכײמש ,עזאר
 ,ךיז טכאד ,לאמנײא דימ טסאה .הגתמ־הנותח א ראפ ןעזיאול לקינײא ןײד

 .החפשמ רעד ןיא ןבײלבראפ ףראד זיוה םאראלק זא ,טגאזעג
 םאװ — .ראזאל טגאז — ,ןלעװ םע טעװ עזיאול זא ,טינ ביולג ךיא —
 אמתםמ יז טעװ ,ןםקילעפ טימ ןבאה הנותח טעװ יז ןעװ ? םעד טימ ןוט יז טעװ

 .טרידוטש רע ואװ ,דראװראה ןיא םיא טימ ןײז
 ךיז ךאד טאה יז — עזאר טגערפ — ? ןטעבעגרעביא ךיז ןבאה ײז —

 .םיא טימ טגירקעצ טאהעג
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 ןדײר טינ לאז יז זא ,ןרעהוצגא ןבלזגעג קנואװ א טימ ריא׳טאה ראזאל
 .טנעדיצניא ןעמענעגנאמוא םעד ןגעװ רעמ

 .טיארלא זיא ץלא .טכײלגעגםיוא ץלא ןבאה ײז ׳אי —
 .ןאמסארג טגערפ — י ןעשעג זיא סאװ —

 ,ןטעבעגרעביא ךיז ןוא—טגירקעצ ךיז ןבאה ׳ןשטנעמ עגנױ .טשינראג י—
 ןלעװ ראג זטסלאז סאװראפ ,עטאט ,רימ גאז — .רוציקב ראזאל סע טכאמ —

 ז ץינ ״םײה ןײד ןוא זיוה םעמאמ רעד ךאד זיא םע י זיוה ץיד ןופ ןרעװ רוטפ
 סע לעװ ךיא — .רעטלא רעד טגאז — ,ײברעד הנװכ א אד זיא סע —
 עמערא ראפ לגילפ א ןעיובפיוא ךיא לעװ טלעג םעד ראפ ןוא ןרידיװקיל
 עקנארק עמערא סאװ ,דאש א .םױראטינאס סניטראמ .רד ןיא עקנארק

 .אדסח־תיב וצ טירטוצ ןײק טינ ןבאה
 ? םײה א ןא ןוטניהא ךיז וטסעװ ואװ ןוא —

 ׳טגאז ןעמ — רעטלא רעד טלכײמש — ? ןוטניהא ךיז לעװ ךיא ואװ —
 טינ ןבאה ײז ןעװ ,ךיז וצ ײז טמענ ןוא — טײל עטלא יד ףיוא גגוטכא טיג טאג

 .ךיז ראפ יװ רע טדער — ,ןוטוצניהא ךיז ואװ
 ? וטםדער סאװ ,עטאט ,א —

 .רוד רעדנא ןא ןוא טײצ רעדנא ןא וצ טרעהעג זיוה םאד .םע ןײמ ךיא —
 רע טזײװ — ,יז ןוא — ךיא .רוד ןקיטנײה םעד ראפ טסאפעגוצ טינ זיא םע
 ןבעל רעזדנוא ןבעלםיוא ןיוש ןלעװ ,עקידײלײרפ ,עטלא ײװצ — ,ןעזאר ףיוא ןא

 ? עזאר ,יוזא טינ .ןלעטאהןיא

 .קיזײא ,ןזאל ךימ טםעװ וד ביוא —

 ־יוב רעד חוכמ זיא סאװ — ,טקאהעגפא ףראש רע טאה — ,טציא ןוא —
 ? םע טלאה ואװ ? טעברא

 ןטקארטנאק עלא .ןעיוב םוצ קיטראפ ,טקינײרעגפא זיא ץאלפ רעד —
 ענײד ףיוא טײנאב ךיא באה ,ןםאלשעג טסאה וד םאװ ,ןלאירעטאמ־יוב ראפ
 טלאצאב םיא באה ,ןעמונעגנא טינ ךיא באה ראטקארטנאק־יוב םעד .םיאגת
 ערעזדנוא טימ ,טעברא יד ןוט טעװ עמריפ ענעגײא רעזדנוא .טלעג־ןדאש
 ןופ ןריפאפ־טכער יד ףיוא ראנ טראװ ןעמ .טיירג זיא ץלא .ןשטנעמ ענעגײא
 .םעד ראפ טארטאטש ןופ גגוציז עלעיצעפס א ןפורראפ ןבאה ײז .טאטש רעד

 ?טלעטשעגנא אד באה ךיא סאװ ,לאנאסרעפ םעד טימ זיא סאװ ןוא -־

 .טלעטשעגפיונוצ םיא טםאה וד יװ יוזא ,ץנאג זיא לאנאסרעפ רעד —
 סימ ,ןיראטערקעס רעײנ ץיד טימ ,ךיא״ רעד ןיא ,אד ןיוש טרינאיצקנופ רע

 ?ןדירפוצ וטסיב .קורבגנירפם
 םעד ןיא ןטעבראטימ טציא ןיוש לאז טרעבאר זא ,ליװ ךיא ,ראזאל —
 ןרעלקרעד לעװ ךיא ןעװ ,ןגראמ דימ ןבעל ןבאה םיא ליװ ךיא .טקעיארפ
 .םערעטגיא ןא ןגירק לאז רע ,טײצ ןיוש .טרא ןפיוא ןענאלפ ענײמ ןעלקנערפ
 ךיז טגארט טרעבאר .ראנרעװאג ,םיא ײב ןלעופ םע טסנאק וד ביוא — י
 ־אטיוא ןײמ ןריולראפ באה ךיא זא ,אדומ באה ךיא .ןעײדיא ערעדנא טימ םורא

 .ןעמונעגרעביא יז טאה ןאמרעמיצ .רד .םיא ײב טעטיר

384 



 רעד ׳לקנערפ קורבגנירפם ןײק ןעמוקעגנא זיא ׳סעומש ןכאנ ,סנגראמוצ
 יד טרא ןפיוא ןרינעמאזקע וצ ,םאלגאד ׳ףליהעג ןײז ןוא ,טקעטיכרא־טפיוה
 רעביא סעיצקגרטסגיא ןגירק וצ ןוא ,ןפראװעגנא טאה ןאמםארג םאװ ,ןעגאלפ

 םנדײז םעד טיול ,ןעמוקעג ךיוא זיא טרעבאר .טעברא־יוב רעסיורג רעד
 .שטגואװ

 וצ געװ ןפיוא ןריפםיורא ײז לאז רע ,ןוױטס ןםײהעג טאה ןאמסארג
 .אדסח־תיב

 ףיורא ,רעטײװ ןראפ ראנ ,םױראטינאס םעד ײב ךיז ןלעטשפא טינ ,ןײנ —
 רענעי ןיא ראנ ןקיש קידנעטש זדגיא טגעלפ ןעמ סאװ ,טסקנעדעג ,םטכער

 .גנוטכיר
 םאװ ,לגרעב םוצ ןעמוקעגנא .געװ םענעי ףיוא טכארבעג ײז טאה וױטס
 םוצ ןראפקירוצ ןוױטם ןםײה קידנעטש טראד ןופ טגעלפ ןאמסארג רעטלא רעד
 ־עגסיורא זיא רע .ןלעטשפא ךיז ןוױטס ןםײהעג טציא רע טאה ,םױראטינאם
 ףיוא טראפשעגנא ןוא ,םיא ךאנ רעטײלגאב יד טימ ,ליבאמאטיוא ןופ ןעגנאג

 .געװ ןופ דנאר םוצ טריפעגוצ ײז רע טאה ,םערא סטרעבאר
 ,טגאזעג רע טאה — ,טפאשדנאל רעד ןיא ןײא טוג ךיז טקוק ,טקוק —

 .ךײט םוצ ףיורא טנאה רעד טימ קידגזײומא
 לדלעװ ןופ רעמײב יד טימ ,טײװ רעד ןיא טלגיפשעג ךיז טאה ךײט רעד
 רעםײה א ןעװעג זיא םע .ךאלפרעסאװ רעראלק ןײז ןיא טקוטעג גערב ןײז ףיוא
 זיא ,רעײלש ןרעטיש א ןיא טליהעגנײא ,טפאשדנאל־גראב יד .ןױ ןיא גאט
 .טילבעגפא גנאל ןיוש טאה דואװגאד רעד .טגעװאבמוא ,טרעוױלגראפ ןגעלעג
 רענירג א ,למײב־טכודפ קידנעילב א טרעגלאװראפ ךיז טאה טראד ןוא אד
 ןקיזאר־טיור ןײז ןיא טילבעצ רעבראל־גראב רעד ךיז טאה בורל רעבא ,ץארפש
 ןטגיױוצעצ־טײרב א רעטנוא ןבילקעג ךיז ןבאה יק עטיור עכעלטע .רילאק
 ראנ ןוא ,םורא ץלא יװ ,טגעװאבמוא ןענאטשעג ךיוא ןענעז ײז .םיוב־םלוא
 ןעז וצ ןעװעג טינ זיא שטנעמ ןײק .םעדראמ עקידהרג־הלעמ יד ליופ טרירעג
 ,ןעקנורטראפ בלאה ,טקוטעג ךיז ןבאה םאװ ,ךעלזײה עםײוו עקירעדינ יד ײב

 .סנירג ןיא
 םאד .ךײט ןיא טפאשדנאל יד טלגיפשעג ךיז טאה גיוא םיודג א ןיא יװ
 ןעװעג רענירג ךאנ ןוא ןעװעג רעפיט ךאנ זיא דלאװ ןיא רעמײב יד ןופ םנירג
 ןבאה יק עקידנעײטש־ליטש ,עטיור יד .ןסיורד ןיא יװ ךײט ןופ גיוא־לגיפש ןיא
 זיא שינאגראמאטאפ ךיוא יוזא ןוא ,שזארימ א ןיא יװ ךײט ןיא טלגיפשעג ךיז

 .רעבראל־גראב ןופ ץכעילב עקיזאר־טיור סאד ןעװעג
 י גערב ןפיוא דלאװ ןטימ ךײט םעד טעז ריא —

 .טרעפטנעעג לקנערפ טקעטיכרא רעד טאה — ,ןאמסארג רעטםימ ,אי —
 ־םלע ןופ טײז רעד וצ ,םראפ־טימס דעד וצ ,וױטס ׳זדנוא ריפ טציא —

 .ענערא־טראפם רעד וצ ,טירטס
 ןזיװעגנא ןאמםארג טאה ,םראפ־טימם רעד וצ ןעמוקעגנא ןענעז ײז ןעװ ןוא

 .ץאלפ־טראפס ןופ םנסופוצ ,לדלעװ ןפיוא רעטײלגאב ענייז
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 ךיא .ךײט א ,רעםאװ א — ןבאה ךיא ליװ ,לדלעװ םעד רעטנוא ,אד —
 ןוא ולאװק גונעג ןאראפ ןענעז סע זא ,ןענופעגסיוא ןוא טגערפעגכאנ ךיז באה
 ײז ןופ ןעיצפא רעםאװ םאד ןאק ןעמ סאװ ,טגגעג רעד ןיא ךעלכײט ענײלק
 טינ טעװ סע .ךײט א ןפאש ןוא ,לדלעװ םעד רעטנוא ןײרא לכלאט ןיא ,רעהא
 ,טײרב ןוא ףיט גונעג ,ןײםאב א ךאד ראנ ,רערעדנא רעד יװ ןײז סיורג יוזא
 טאה — ,ליװ ךיא ןוא .םיא ןיא ןעלגיפש ךיז ןלאז לדלעװ ןיא רעמײב יד זא
 ןצנאלפראפ וטסלאז לכײט םעד םורא זא — ,ןטרעבאר וצ טדנעװעג ךיז רע
 ןיא ,עטיור־קימאלפ ,םעינאגעב ,ןרילאק־לפרופ ןיא ןעמולב־ןארדנעדאדאר
 ןעלגיפש עלא ךיז ןלאז ײז זא ,ןרעבראל־גראב ,ןרילאק־ךאלראש ןוא לאראק

 •ןרילאק עטיור טאהעג ביל טאה עבאב ןײד .ךײט ןיא
 .טרעבאר טרעפטנע — ,עדײז ״ןוט ןײלא סע טםעװ וד —

 םאד .םײהא ןראפ רימאל ,טנײרפ ענײמ ,טציא ראנ .סיװעג ,סיװעג -־
 .ריפאפ ןפיוא ןזײװ ךײא ךיא ןאק עקירעביא

 ןבילבעג .ףליהעג ןײז ןוא ןעלקנערפ טימ טקיטראפעגפא ךיז טאה רע
 * ןבײהעגנא רע טאה ,ןײלא ןטרעבאר טימ

 .טקעיארפ־יוב םעד טימ ןעמענראפ ךיז טסלאז וד ,ליװ ךיא ,טרעבאר —
 רעטנוא .ײז טימ תוכײש א סעפע ךאד טסאה וד ןוא ,סײא־ישזד יד ראפ זיא סע
 ענײמ זא ,ןבעג גנוטכא ןענאק וטסעװ ,ןעגנוזײװגא סלקנערפ ןוא סרעטאפ ןײד

 .ןרעװ טריפעגסיוא קיטכיר ןלאז ןענאלפ
 טיג ןאק רענײק זא ,ץילא טסיױו וד .ןוט ןײלא םע טסעװ וד ,עדײז —

 .ןײלא וד יװ ,ןליװ ןײד ןוט
 •ןריפוצםיוא סאד חוכב ןײז לעװ ךיא יצ ,טרעבאר ,מינ םײװ ךיא —

 ,עדײז ,ןעז טםעװ ,ײבראפ זיא ץלא ןעװ ,טציא ? עדײז ,וטםדער סאװ —
 .טיארלא ןײז טםעװ וד ןוא תוחט יד וצ ןעמוק דלאב טסעװ

 זיא םע .ןפלעה רימ טםלאז וד זא ,ךיא ליװ ךאד ןוא .רשפא ,רשפא —•
 .ענײמ יװ עבאגפיוא ןײי

 ץיק טינ באה ךיא .רימ ראפ טיג זיא סע ,ארומ באה ךיא ,עדײז —
 .סערעטניא

 ןיא םערעטגיא ןײק טיג טםאה וד סאװראפ ,ײטשראפ ךיא ,טרעבאר —
 יד ןענאטשראפ טינ באה ךיא .דלוש ענעגײא ןײמ זיא םאד .ךאפ רעזדנוא
 זיא עבאגפיוא ןײמ זא ,טנײמעג באה ךיא .ףוראב םענעגײא ןײמ ןופ עבאגפיוא
 ךיא םאװ ,טײהרעגנױ טסואװעג ןעװעג ךיא טלאװ יאװלה .טלעג ןכאמ וצ ראנ
 .ןיז רעדנא ןא טאהעג ןבעל ץימ טלאװ ,רעטלע רעד ףיוא ןענופעגסיוא באה
 ןענואװעג טאה עדײז ןײד םאװ ,טײקגראפרעד יד ןצונסיוא טסלאז וד זא ,ליװ ךיא
 םיא טאה ןעמ םאװ ,רענייא יװ ןעװעג ןיב ךיא .ןבעל ןײז ןיא טעפש יוזא
 טקערטשעגםיוא ךיז טאה טנאה א ראנ ,םוהת ןרעטצניפ א ןיא ןפראװעגנײרא

 .טכאנ רעד ןיא געװ םעד ךרוד טריפעג ךימ ןוא רימ וצ

 ף ו פ
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